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সর্বস্থপণ। ২ 
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প্রতাপটাদ রায় ডিটেকৃটিভ পুলিসের একজম প্রধান প্রবীণ 
কর্মচারী কুট বিষয়ের মীমাংসায়, জটিল মোকদ্দমার বিশ্লেষণে, 
ছঙেদ্য রহস্তপূর্ণ ঘটনার মর্মোদঘাটনে তাহার তুল্য দ্বিতীর 
বক্তি তখন প্ুলিসবিভাগে ছিল কি না সন্দেহ। 
এক দিবস অপরাহ্ে বৈঠকখানায়. অর্ধশাদ্িত,কসদ্ধোপবিষ্ট 

হইয়। প্রতাপ বাবু তাত্রকুট-ধূমপান করিতেছিলেন। ডিটেকটিভ" 
বাবুর শ্শ্রগুন্ফহীন অধরোষ্ঠ চুম্বনে গ্রফুল্পিত হইয়!, গড়গড়ার; 
নলটা শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়াছিল, সম্মুখে. একখানি: 
সংবাদ পত্র বিস্তৃত। তাহার একাংশে তাহার দৃষ্টি সংবন্ধ। 
সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে সময়ে সময়ে তাহার প্রশস্ত 
ললাট কুঞ্চিত, ভগ মন্কুচিত এবং মুখভাব গান্তীরধ্যপুর্ণ হইকে- 
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ছিল। এক একবার মুখ হইতে নলটী খুলিয়া! ধূমরাশি বিকীর্ণ 
করিতে করিতে, উর্ধিদৃষ্টি হইয়! কি ভাবিতেছিলেন। 

ধবাদ-পত্রের যে স্তস্তে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহাতে একটা 
লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার বিষয় প্রকটিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের . 

অবগতির জন্য তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
রামেশ্বর দাস কলিকাতার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাবুদের জমিদারী 

দেরেস্তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী । তাহার পিতা ৮ গোবর্ধন 
দাস প্রায় ত্রিশ বসরকাঁল এই সংসারে ন্ুখ্যাতির সহিত 

কর্ম করিয়! গিয়্াছেন। তাহার মৃত্যুর পর রামেশ্বর সেই 
কার্যে নিধুক্ত হয় এবং বেশ বিশ্বস্ততার সহিত আজ সাত 
বংনর কার্য্য করিয়া! আনসিতেছে। হঠাৎ একদিবস প্রকাঁশ 

পাইল, রামেশ্বর নগদ টাকা, বন্ধকি-অলঙ্কার, হছণ্ডি, প্রয়ো- 

জনীয় দলিল প্রভৃতিতে প্রায় বিশ হাজার টাক! লইয়া! পলায়ন 
করিয়াছে । বাবুর পুলিসে মংবাদ দিলেন। রামেশ্বরের 

গ্রেপ্বারের জন্ত পরওয়াঁনা বাহির হইল, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিবার পূর্বেই হতভাগ্য আত্মহত্যা করিয়। বসিল। তাহার 
উপাধানের নিয়ে এবং সম্ুখস্থ টেবিলের উপর কতকগুলি 
কাগজপত্র পাওয়া গেল। তাহাতে উক্ত মল্লিক বাবুদের আর 

একজন কর্মচারী নবীনচন্ত্র সরকারকে এই চৌধ্যব্যাপারে 

সংশ্রিষ্ট বলিয়! সুস্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল। নবীন একজন পাকা 

জালিয়াত, সেই এই কারের প্রধান উদ্যোক্তা-রামেশ্বর 
সহাক়ভাঁকারী মাত্র। মুত রামেশ্বরের পত্রার্দিতে নবীনের 

বিরদ্ধে যেসকল অভিযোগ উল্লিখিত হুইয়াছিপ, অনুসন্ধানেও 
তাহার অনেকগুলি প্রমানীকৃত হইল। 

* আগার 
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নবীন সহসা অভিযুক্ত হইয়া আত্মহার] হইয়া! পড়িল। 

নিজের নির্দোবিতা সন্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলেও, কেহ 

ভাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। অনুসন্ধানে তাঁহার চক্গিত্র 

সম্বন্ধ যাহা জান! গিয়াছে, তাহাও তাহার পক্ষে তত মঙ্গল- 

জনক নয়। নবীন পুর্বে অপর একস্থলে কর্ম করিত, সেখান 

হইতে কোন দোষের জন্ত পদচ্যুত হয়। জুয়ার আড্গাক়্ 

এবং ঘোড়দৌড়ে প্রায়ই তাহার গতিবিধি ছিল। 
অপহৃত দ্রব্য সমুদয় প্রত্যর্পণ করিলে, মল্লিক বাবুর তাহায় 

বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আনিবেন ন! প্রতিশ্রুত হইলেন 

কিন্ত নবীন পূর্ব কহিল, ণ্আমি সম্পূর্ণ নির্দোধী--ইহার 
কিছুই জানি না--কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না” 

নবীন কিছুই বুঝুক আর নাই বুঝুক, পুলিস তাহাকে 
দৌষী বুঝিয়! হাজতে প্রেরণ করিলেন। 

প্রতাপ বাবু এই ঘটনাটা পাঠ করিতেছিলেন। অপরাপর 
পুলিস-বর্মচারীর স্তাক় তিনিও নবীনকে দোষী সাব্যস্ত কি- 

লেন। কিন্তু একট বিষয় তাহার তত ভাল লাগিল ন1। 

রামেশ্বর আত্মহত্যা করিল কেন? লে যদি নির্দোধী, তবে 

তাহার এত ভয় কিসের ? 

রামেশ্বরের ভয় ষে জন্যই হউক, প্রতাপ বাবু সে বিষয়ে 
আর অধিক মনোযোগ দিলেন না, সংবাদপত্রের অপরাপর 

ংশপাঠ করিতে লাগিলেন । 

একজন ভৃত্য আসিয়! সংবাদ দিল, “বাবু! একটা স্ত্রীলোক 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।” 

বাবু সেবিষয়ে ভত মনোযোগ না দিয়া, গড়গড়্ীর নলটা 
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সুহূর্তের জন্য মুখ হইতে অপসারিত করিয়া, অন্যমনস্কভাবে 
অথচ কিছু বিশ্ময়ের স্বরে কহিলেন, "ন্ত্রীলোক !* 

ভৃত্য কহিল, “হই বাবু! স্ত্রীলোক। কোলে একটী ছেলে 

আছে ।” 

বাবু পুর্ব অন্যমনস্কভাঁবে কহিলেন, “বোধ হয় ভিখারিঘী, 
কিছু পরস। দ্রিয়া বিদায় করিয়া! দাও।» 

ভূত্য। না বাবু ভিখারী নয়, ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক বলিয়! 

বোধ হয়। কষ্টে পড়িয়াছে, একবার আপনার সাক্ষাৎ চাহে। 

রাঁবু। লইয়া আইস। 

ভূৃত্য চলিয়া গেল এবং রোরুদ্যমাঁনা ব্যেপুথমতী এক 

রমণীর সহিত বৈঠকখানার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কহিল, 
“এই আসিয়াছে ।” | 

গ্রতাপ বাবু সংবাদপত্র এবং গড়াগড়ার নল ফেলিয়! উঠিয়া 
বসিলেন এবং দ্বারপার্খে দণ্ডায়মান! ্রীড়াসঙ্কুচিতা যুবতীর 

প্রতি একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। যুবতীর বামক্রোড়ে 
একী শিশু সম্তান। মুখে অবগুঠন-_অবগুঠন ঈষৎ সরিয়া 

পড়িয়াছে। মুখখানি ম্লান--অক্ষিপল্লব অশ্রসিক্ত। রমণী 

শ্যামাঙ্গী_-নর্গ অন্য আভরণ পরিশৃন্য__ধুগল হস্তে কেবল 

কয়েকগাছি কাচের চুড়ি মাত্র। 

প্রতাপ বাবু প্রথম দৃর্টিতেই এতগুলি বিষয় দেখিয়! লই- 
লেন। আরও দেখিলেন, রমণী কোন বিষয়ে মর্মান্তিক 
যাতনা] পাইতেছে। তিনি তাহার স্বাভাবিক কোমল স্বরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার নিকট তোমার কি আবশ্তীক? 

ভুমি কোথ! হইতে আপিয়াছ ?” | 
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রমণী কথ! কছিতে চেষ্টা করিল, পারিল ন1। বসন 

জড়িত হইয়! আসিল। প্রভাপবাবু তাঁছার ভাব বুঝিয়] পুক্কা- 
পেক্ষা অধিকতর কোনলকঠে কহিলেন; "ভয় কি মা! কি 

সন্ত আসিয়াছ বল। তোমার ভাব দেখিয়। আমার বোধ 

হইতেছে, তুমি কোন বিপদে পড়িয়াছ, প্রকাশ করিয়া বল, 

আমার সাধ্যাতীত না! হইলে তোমার সাহায্য করিব।” 
রষণী প্রতাপ বাবুর কথায় সাহস পাইয়া, জুড়িতশ্বরে 

. কহিল, “আপনি আমার পিতা। আমি আপনার কনা!1। 

বড় বিপদে পড়িয়া আমি আপনার আশ্রিত হইয়াছি। অনি 
ভিন্ন এ জগতে আমাকে সাহায্য করিবে, এমন লোক আর 

কেহ নাই।” 

প্রতাপ। আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? 

_ আমার নিকট তুমি কি সাহায্য চাও? 

রমণী । আমার স্বামী হাজতে-_বিন দোষে-কুলোকের 

কুচক্রে তিনি বিপন্ন, তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে 

হইবে। আপনি বিপন্নের সহায়--বিপদে তাহাকে সাহাধ্য 

করুন--তিনটা প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করুন। ন্গাধীকে যর্দ 

বিপদ হইতে মুক্ত করিতে না পারি, আমি আত্মহত্যা করিব। 

অপগও্ শিশু আমার অভাবে প্রাণ হারাইবে- স্ত্রীপুভ্রের 

বিয়োগে কারাকষ্টে আমার স্বামীর জীবনাস্ত ঘটিবে। মাপনাঁর 

সহায়ত! ভিন্ন এই তিনটা নরনারী হত্য। হইবে। আপনার 

চরণে ধরির। প্রার্থন। করিতেছি, অভাগেনী কন্যার কাতর মুখ 

পানে চাহিম্না সাহাষ্য করিতে প্রতিশ্রত হউন, ভগবান 

আপনার,মঙ্গল করিবেন। 



৬ প্রতাপচাদ । 

প্রতাপ বাবুর হৃদয় স্বাভাবিক দয়ার্জ। রমণীর করুণ 

উান্ততে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি রমণীকে 

বদিতে বলিলেন। রমণী একপার্থে উপবিষ্টা হইলে জিজ্ঞা- 

[সলেন, “তুমি এখন কোথা হইতে আমিতেছ ?” 

রমণী । বাগবাজার। 

প্রতাঁপ। তোমার আর কে আছে? 

রমণী । সংসারে স্বামী এবং এই শিশুপুভ্র ভিন্ন আর 

কেহ নাই। | 

প্রতাপ। পিতা মাতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী? 
রমণী । না। 

প্রভাপ। তোঙার স্বামীর নাম কি? 

রমণী নীরব। প্রতাপবাবু তাহার মনোভাব বুঝিগ়্া কহি- 

লেন, “আমাদের হিন্দু রমণীর। স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ন! 

কন্ধ ম! যেখানে উপায় নাই, সেখানে দোষ কি ?” 

রমণী লঙ্জাবনতমুখী হইয়। কহিল, “নবীনচন্দত্র সরকার ।” 

“নবীনচন্ত্র সরকার!” প্রতাপ বাবুর মুখ হইতেও তীহার 

অগ্তঞাতে এ নামটা বিশ্ময়স্থচিতস্বরে উচ্চারিত হুইল। সেম্রে 

রমণী পর্যন্ত চমকিত হইয়া ভাহার মুখের দিকে ঢাহিয়! দেখিল। 

ইহার পর উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নীরব । উভয়ের 
চিন্ত। ভিন্ন গ্রকার। প্রতাপ বাবু প্রথমে কথ। কহিলেন) 

জিজ্ঞাসিলেন, “তোমার স্বামী কোথায় কাজ করিতেন ?” 
রমনী । মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে। 

প্রতীপ। তুমি আমার নিকট আসিয়া সভা, কিন্কু 

আমার দ্বারা ইহার কোন প্রনভীকার হইবে না। যে সকল 



প্রথম স্তর । ৭ 

প্রমাণ সংগ্রহীত হইয়াছে, তাহাতে তোমার স্বামীকে সম্পূর্ণ 

দোষী বলিয়া বোধ হয়। 

রমণী কাতরকণে কহিল, প্না মহাশয়! আমার স্বামী 

সম্পূর্ণ নির্দোষী।” 
প্রতাপ। কি করিয়া জানিলে তোমাক দ্বামী নিষ্পাপ? 

রমণী । তিনি আমার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহার কোন 

দোষ নাই। | 

প্রতাপ । তুমি বিশ্বাস করিয়াছ? 

রমণী । সম্পূর্ণ।, 

প্রতাপ। তোমাদের কত দিন বিবাহ হইয়াছে ? 
রষণী। প্রায় পাচ বংসর। 

প্রাপ। তোমার স্বামীর শ্বভাব চরিত্র কিনূপ ? 
রমণ্ী। বিবাহের পুর্ব্বে কতকটা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, কিন্ত 

এই পাচ বংনরে তাহার চরিত্রে কোন দোষ দেখি নাই। 

গ্রতাপ। তোমার মত সরলাফে  প্রবঞ্ণনা কর! বড় 

কঠিন নর়। 

লজ্জার রমণী মুখ নত করিল। পরমুহূর্তে ধীরস্বরে কিল, 

“সতা কিন্ত আমার নিকট প্রতিজ্ত। করিয়া, কখন তিন 
ভঙ্গ করেন নাই। তাহার প্রকৃতিও বড় সরল। শ্রাহার 

মত লোকের দ্বার! এরূপ কাম্য অসম্ভব |” 

 প্রতাপ। এ পধ্যন্ত অনুসন্ধানে যাহ! কিছু জান! গিয়াছে, 
সকলই তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে। তোমার শ্বামীকে দোষী 
বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। উপস্থিত সময় পথ্যস্ত আমি৪ 

তাহাকে দোষী বলিয়। বিশ্বাস করি। এন্সপ অবস্থায় -বদামার 



৮ প্রতাপচাদ। 
সা াা 

ছার তোমার কি উপকার হইবে মা? পাপীকে আমি নিষ্পাপ 

করিতে পারিব না। 

রমণী। যদ্দ তিনি পাপ করিয়া থাকেন, তাহার ফল 

তিনি ভোগ কক্িবেন; তাহার পাপকর্থে সহায়তা করিবার 

জন্তব_-লোকের চক্ষে ধুলি দি, তাহাকে নির্দোষী প্রমাণ 

করিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসি নাই। আমার 

বিশ্বাস আমার স্বামী নিষ্পাপ, কুলোকের কুচক্রে তিনি 

বিপন্ন। বিপন্নের সাহায্যে মহাপুণ্য আছে। আপনি বুঝিতে 

পারিতেছেন না, আমি কি কষ্টে পড়িয়া আপনার নিকট 

আসিয়াছি। নিঃদহায়। অবলার প্রতি কৃপা করুন, পরমেশ্বর 

আপনার সঙ্গল করিবেন। ৃ 

প্রতাপ বাবু কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়! রহিলেন, তাহার 
পর কহিলেন, “আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে তদারক কবরিব। 

যদি সুবিধ! বুঝি, মোকন্দম] হাতে লইব। তুমি কাল সন্ধ্যার 

সময় একবার আসিও।” | 

যুবতীর নিরাশাবিমলিন মুখে আশার আলোক প্রতিফলিত 

হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, “অনুসন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন 

আমার ধারণ! অমুলক নর, আমার স্বামী আমার নিকট 

মিথ্যা বলেন নাই।» 

প্রতাপ। তোমার নাম কিমা? 

ঘুবতী লঙ্জাবনতমুখে কহিল, “সরলা ।* 

প্রতাপ। আচ্ছা ম! তুমি এখন যাইতে পার। কাঁল 

আ'সিলে অ?গ%ার ঘারাঁ এ কার্য হইবে কিন! জানিতে পারিবে । 
সরছ কে “ক্ষ করিতে লাগিল। তাহার আরও কিছু 



প্রথম সর । ৪ 
সীল 

বক্তব্য আছে ভাবিয়া, প্রতাপ বাবু জিজ্ঞানা৷ করিলেন, “আর 

কিছু কি বলিবার আছে ?” 

সরল! শিশু সম্তানটীকে বক্ষে ধরিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে 

তাহার মুখ প্রতি চাছিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় 

কি দিতে হইবে--কত টাক] লাগিবে 1?” 
প্রতাপ বাবু সরলার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, 

তাহার পর কহিলেন, “কি দিতে পারিবে ?” 

সরলা । আমরা বড় গরীব। আমার শ্বামীর কিছুমাত্র 

সঞ্চিত অর্থ নাই। আমার গায়ে যে ছুই একখানি সোণার 

গহনা আঁছে-_ঘরে যে ঘটী বাটী আছে, তাহ] বেচিয়! যাহ! 
পাইব, তাহাই আপনাকে দ্িব। 

প্রতাপ। তোমার স্বামী নির্দোষী হইলেও, তাহার মুক্তি 

পাইতে বিলম্ব আছে; ঘটীবাটী অলঙ্কার বেচিয়া আমায় যদি 

সর্বস্ব দাও, তৃমিই বা কি খাইবে, আর এ সম্তানটাকেই বা 
কিরূপে বাচাইবে? ্ 

সরলার চক্ষে জল আসিল। ভগ্নকণ্ে অম্পষ্ট উচ্চারিত 

হইল, "ভিক্ষা !” 

প্রতাপবাবু কোমলম্বরে কহিলেন, “না_ মা! তোমায় 

ভিক্ষা করিতে হইবে না। যদ্দি আমি মোকাম! গ্রহণ করি, 

তোমাক কিছু দ্রিতে হইবে না। আমি বিনা ব্যয়ে তোমার 
কার্ধয সমাধ! করিয়া দিব। তোমার অচলা পতিভক্তি দেখিয়া 
আমি সত্ব হুইয়াছি। আমি যাহা করিব--তোমারই জন্ত 

করিব। তোমার মত সরল! পতিপরায়ণ! রমণী ডি লি 

তুমি যাহার গৃহলক্মী__সে কখনই পিশাচপ্রকৃতি এষদি 



০ দি কা পা পনি? 

১০ প্রতাপচাঁদ। 

হর, বিধাতার শ্যষ্টির বৈচিত্র্য আছে। যাও মা, তুমি ঘরে 

যা৭--কাল আপিও--সকল কথ! জানিতে পাবে ।” 

সরলা আশ্বস্ত হইয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রতাপ বাবুর 

নঙ্গপকামনা করিতে করিতে বিদায় হইল। 

প্রতাপ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া, বলিয়! বসিয়া সমস্ত ঘটনাটা 

পূর্বাপর আলোচন! করিলেন। সরলার কথাবার্তা, তাঙ্কার 

স্বামীভঞ্তি যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাহার প্রতি ততই 
তাহার শ্রদ্ধাবাড়িতে লাগিল। অবশেষে গাত্রোথান করিয়!, 

বৈঠকথানার এক পার্খস্থ টেলিফৌর নিকট উপস্থিত হইলেন 

এবং যন্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন। প্রত্্যুন্তর আসিলে, জিজ্ঞাস! 

করিলেন, "কেও যোগেশ ?” 

“আজ্ঞা হা।” 

“এখন তোমার অবকাশ আছে?” 

“আছে।” 

“শীঘ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।” 

“্যাইতেছি।” 



০০০ 

তদন্তের প্রারস্তে । 

প্রায় অর্দধঘণ্ট। পরে যোগেশ বাবু আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

তাহাকে দেখিতে সুশ্রী, সুন্দর পুরুষ। বয়োক্রম অনুমান 

পঞ্চত্িংশ বংসর। তিনি প্রতাপ বাবুর সহিত একযোগে 

অনেক কাজ করিয়াছেন। প্রতাপ বাবুর বয়স হুইয়! আসিতে- 

ছিল, জটিল মোকদদম1 পড়িলে, অথব। অধিক কাজ থাকিলে, 

যোগেশ বাবুকে আহ্বান করিতেন। ডিটেকুটিভ বিভাগে 
যোগেশ বাবুর জুনামও বড় কম নহে। 

যোগেশ বাবু উপবিষ্ট হইলে, প্রতাপ বাবু কহিলেন, “ওহে 

হাতে একটা মোকদমা আসিয়! পড়িয়াছে।” 

যোগেশ। সত্যনাকি? 

প্রতাপ। হু" । মল্লিক বাড়ীর কেশটার কিছু সন্ধান রাখ? 
যোগেশ। কতকট!। 

প্রতাপ। নবীনকে হাজতে রাখা হইয়াছে? 
যোগেশ। হা। 

প্রতাপ। . ইহাকে দেখিয়াছ? 

ঘোগেশ। না। 
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ওহ তি বলা কি পিস 

প্রতাপ। নবীন সন্বন্ষে তোম'র ধারণা 'করূপ? 

যোগেশ। এই চৌধ্যব্যাপারে নবীনই প্রধান দোষীও 

সে একটা পাকা ব্দ্মায়েস। রামেশ্বর আত্মহত্যা না করিলে, 

বোধ হুয় পরিণামে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণিত হইত। 

প্রতাপ। তাহার নিকট কতকগুলা কাগঙ্গপত্র পাওয়। 

গাছে না? 

খোগেশ। হা। 

প্রতাপ। পত্রেকি লেখা ছিল দেখিয়াছ? 

যোগেশ। দেখিয়াছি। 

প্রতাপ। ঘটনাটা কি আমায় ৰল দেখি। 

যোগেশ বাবু পত্রের মন্ম বলিতে লাগিলেন, প্রতাপবাবু 

নমীলিতনেত্রে ধুমপান করিতে করিতে, নিবিষ্টমনে শুনিতে- 

ছিলেন । যোখেশের বক্তব্য শেষ হইলে, গ্রতাপ বাবু মুখ 

ইইতে নলটা খুলিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, পতাহ] হইলে, গ্রেপ্তার 

করিবার পূর্বেই রামেশখ্বর আত্মহত্যা করিয়া বসে ?” 
যোগেশ। হা। 

গ্রতাপ। কাগজপত্রগুলা কোথায় ছিল? 

যোগেশ। রামেশ্বর যে কক্ষে আত্মহত্যা করে, সেই ঘরেই 

ছল । কতক টেবিলের উপর, কতক বালিশের নীচে। 

প্রতাপ । তাহ! হইলে, এমন স্থানে ছিল, যেখানে সহজে 

লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে? ৃ 
যোগেশ। হা। এইরূপই তাহার উদ্দেগ্ত বলিয়। বোব 

ইয়। মৃত্ার পরেও যাহাতে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ হয, 

সেই জন্ত ত্র ভাবে রাখিয়াছিল। | 
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প্রতাপ। ষদি তাহার কোন দোষই ন। ছিল, তবে সে 

আত্মপ্রাণ নই করিল কেন? 

যোগেশ। সে বড় ভীরুপ্রকৃতি- তাহার হৃদয়ে তেমন 

সাহস ছিল না। মামলা! যোকন্দম! করিতে সাহসের আবশ্তক। 

প্রতাপ বাবু নোটবুক বাহির করিয়া মাঝে মাঝে নোট 

করিয়া লইতেছিলেন। যোগেশ বাবুর শেষোক্ত উক্তিটা 
লিখিয়! লইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার 

সারে আর কেকে আছে?” 

বোগেশ। কেবল এক স্ত্রী মাত্র। 

প্রতাপ। কি প্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছিল? 

যোগেশ। পিস্তলের দ্বারা। মুখের মধ্যে পিস্তল পুরিয়া 

গুলি করিয়াছিল । 

প্রতাপ। মুখখানা একেবারেই বিকুত হইয়া গিয়াছিল, 

বোধ হয় চিনিবার উপায় ছিলনা? 

যোগেশ। না। 

প্রতাপ । ভীরুপ্রকৃতি লোকের এত সাহস কোথা হইতে 

আদিল? 
প্রভাপ বাবু সহচরের মুখের দিকে একবার বক্রকটাক্ষ 

করিলেন। যোগেশ বাবু কহিলেন, “আত্মহত্যাকারী মাছেই 

ভীরুত। দোষে হুষ্ট। সংসারের পরীক্ষায় অনুভীর্ণ হইয়! 

হান্তাম্পদ হইবার ভয়েই অনেকে আম্মহত্যা করিয়া! বসে। 

বাহাদের হৃদয়ে সাহস আছে, তাহারা লোকের বিজ্রেপ উপেক্ষা 

করিয়। বিপদের সম্মুখীন হয়।” 
প্রতাপ । তাহ! বড় মিথ্যা নয়। 

ন্ 
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প্রতাপ বাবু একটু হাসিলেন। চক্ষেও একপ্রকার দীপ্তি- 

বিভাসিত হইয়! উঠিল। যোগেশ বাবু তাহার সেই ভাব লক্ষ্য 
করিয়! জিজ্ঞানা করিলেন, “ভাল বুঝিলাম না, আপনার মনে 

কি কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছে ?” 
প্রতাপ। পরে বলিব। 

যোগেশ। আপনি তাহা হইলে এ কেশট! হাতে 

লইতেছেন? . | 

প্রতাপ। তাহাঁও ঠিক বলিতে পারি না। আচ্ছা যোগেশ । 
নবীন নির্দোধী, এটা কি তোমার মনে ধরে না? 

যোগেশ। না। অপরাপর কর্মচারীদেরও আমি জিজ্ঞাস। 

করিয়াছি, তাহাদের ও ধ মত। নবীন পাক! বদ্মায়েস। 

প্রতাপ। আমি তোমার উপর একট! কাজের ভার 

1দতেছি। গত এক বৎসরের মধ্যে নবীন কখনও জুয়া খেলিয়া- 

ছিল কিন!-- মদ্যপান বা কোন বেশ্ঠালয়ে তাহার যাতায়াত 

ছিল কি না এবং তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, অনুসন্ধান 

করিয়া আমায় সংবাদ দিবে । 

যোগেশ। যেআজ্তা। 

যোগেশ প্রস্থান করিলেন। প্রতাপচাদ পুনরায় চিস্তামগ্ন 

হইলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া! ঘটনাটীর পূর্বাপর আলোচন! 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত এরূপভাবে অধিকক্ষণ চিস্তার অবসর 

পাইলেন না। একজন বধিয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার 

সম্থুথে দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া 
শ্মিতমুখে কহিল, “বাবু, ছধধের টাক! কর়ট! আজ মিটাইয়! 
দিবেন, রোজ রোজ ভাড়াতীড়ি আর ভাল লাগে ন1।, 

ফি 
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প্রতাপ বাবু গোয়ালিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 

“আসিয়াছিস্ ভালই হইয়াছে, এ বেশে কোথায় গিয়াছিলি ?” 

স্ত্রীলোকটা দ্বারের নিকট বসিয়া কহিল, “একটু বরাত 
ছিল, এথন ব্যাপার কি বলুন দেখি?” 

প্রতাপ বাবুর সহিত তাহার কি কি কথাবার্থ। হইল, তাহা 
বলিবার পুর্বে, পাঠককে তাহার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। 

ভ্রীলোকটার নাম বামা। জাতিতে কৈবর্ত, যৌবনে বিধব 

হয়। ৰামার রূপ ছিল, সুতরাং দশজনের শুভদৃষ্টি তাহার 
উপর পড়িল। বাম। কুলের বাহিরে আসিয়৷ ফাড়াইল। 

একবার সে ফৌজদারী মোকদ্দমাঁয় জর়ীভূত হইয়া পড়ে, কিন্ত 
প্রতাপ বাবুর কপায় সেযাত্রা সে রক্ষা পায়, এবং তদবধি 

তাহার একাস্ত অনুগত হুইয়। পড়ে। 

বামার বুদ্ধি বড় প্রথরা। প্রতাপ বাবু তাহার দ্বারা দ্রই 
একটা মৌকদ্দমার সন্ধানাদ্দি করিয়া লন। ক্রমশঃ সে বেশ্টাবৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া, গ্রাতাপ বাবুর নিকট নিযুক্ত হয়। বিচক্ষণ 

প্রতাপ বাবুর শিক্ষাণ্ডণে শঞ্ঘই বাম! একজন পাকা মেয়ে 

গোয়েন্।া হইয়া! দীড়াইল। এখন সে গভর্ণমেন্ট হইতে 
রীতিমত বেতন পাইতেছে। 

গোয়ালিনীর বেশ ধরিয়া! অদ্য বাম! বৈকালে কোন 

তদারকে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার প্রশ্নে প্রভাপ বাবু 

কহিলেন, “তোমাকে আমার একটা কাজ করিতে হইবে ।” 

বামা। কিকাজ? 

প্রতাপ। বাগবাজারে একটা স্ত্রীলোকের সন্ধান লইতে 

হইবে। * 

এপস ৩ 



শ পদপা্ীহশ ৪৬ পপি পা? 

১৬ প্রতাপচাঁদ | 
টি ০ আপা পপ ৮৯৯০০লসপাপ তত ৩২ পেত পপ ০৭৮ শ গা এপার সপ শম্পা স্পা 

০5 পাস 

বানা। কাহার? নবীনের স্ত্রী মরলার? 

প্রতাপ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বাম! কহিল, 

“আশ্চর্য্য হইলেন যে?” 
প্রুতাপ। তাই বটে। সরলার কোন সন্ধান জানিস 

নাকি? 

বামা। আজি কয়েক দিন ধরিয়! উহারই সন্ধানে ঘুরি- 

তেছি। আপনার এখানে আসিতেছিলাম, দেখি যে সরল! 

বাটা হইতে বাহির হইয়। যাইতেছে। 

'প্রতাপ। তাহার পর তুমি তাহার পিছন লইলে ? 

বাম।। ভছা। 

প্রতাপ। সরলা বরাবর বাঁড়ী গেল? 
বামা। হা। 

প্রতাপ। তোমার উদ্দেত্ত ? 

বামা। অপহৃত টাকাকড়ি এবং গহনাপত্রের পুনরুদ্ধার । 

গ্রতাপ। ভোমার কি বিশ্বাস, এ সকল দ্িনিব সরলার 

নিকট আছে? 

বামা। ঠিক বলিতে পারি না, এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান 

শাই নাই। যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে সরলার মত সতীলক্ষ্ষী 

স্ীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নজবে পড়ে নাই। 

পগ্রভাপ। নবীনকে দেখিস্সাছ ? 

বামা। দেখিক্মাছি। আকৃতি প্রকৃতি তাহার যেন্ধপ সুন্দর, 

তাহাতে তাহার দ্বার এ কার্ধ্য অসম্ভব বলিয়া বোধাহয়। 
ছার বাহাপ্রকভি এত সুনর, তাহার অন্তর যে গুরকম 

কালকূটে ভরা, আমার ত বিশ্বাস ছিল ন!। 
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প্রতাপ। নবীনকে তোমার দোষী বলিয়! বিশ্বাস হয়? 
বামা। নিশ্চয়ই। 

প্রতাপ। ভবিষ্যতে সরল! ঘা নবীনের সম্বন্ধে হাহ! 

জানিতে পারিবে, আমায় সংবাদ দিও। 

বামা। আপনি কি কেশটা হাতে লইলেন ? 

প্রতাপ । কাল বলিব। সন্ধ্যার সময় দেখা করিও । 

ঘাম! প্রস্থান করিল। প্রতাপ বাবুও সাজসজ্জ! করিয়া 

একবার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। 
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সংশয় নয়, সত্য । 

প্রতাপ বাবু বাটী হইতে বাহির হইয়া, বরাবর হে 
আফিসে উপস্থিত হইলেন এবং বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাং 

করিয়া, মুত রামেশ্বরের ফটে। দেখিতে চাহিলেন। সাহেব 

টোখানি তাহার হাতে দিলেন। 

গ্রতাপটাদ তীক্ষদৃষ্টিতে ফটোথানি দেখিতে লাগিলেন । 
সহসা তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়| উঠিল। উজ্জল চক্ষু হইতে 

এক প্রকার তেজ বিকীর্ণ হইডভে লাগিল। এমন সময়ে 

একজন আসিয়া, তাহার স্বন্ধে হন্ডার্পণ করিল। গ্রতাপ 

মুখ ফিরাইম়। দেখিলেন, যোগেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই 

ত তোমার য়ামেশ্বরের ফটো! 1” 

যোগেশ। হ1। 

প্রতাপ । তুমি মহাভ্রমে পড়িয়াছ। 

যোগেশ। কিসে? 

গ্রতাপ সহচরের মুখের দিকে এক তীব্রকটাক্ষ করিয়। 

একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামেস্বর তীকুপ্রক্কতি 'নয়।” 



তৃতীয় স্তর । ১৯ 
রা 

যোগেশ চমকিয়া, প্রতাপ বাবুর মুখের দ্রিকে.চাহিলেন। 

প্রতাপষ্টাদ পুনবাক্র কহিলেন, “রামেশ্বর ভীরু প্রকৃতি নয় । 

যোগেশ বিন্ময়াবিষ্ট হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্দেখিতেছি 

আপনার মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে। যখন সন্দেহ 

হইয়াছে, তখন নিশ্চয় তাহার কোন ভিত্তিও আছে ?* 

প্রতাপ। ঠিক বলিতে পারি না। তবেতুমি এইমাত্র 
জানিয়। রাখ, যাহ শুনি, তাহার সমস্ত আমি বিশ্বাস করি না। 

যোগেশ। আপনার সন্দেহ করিবার কারণ কি? 

প্রতাপ। 'আজ নয় কাল বলিব। 

প্রতাপ বাবু ফটোথানি প্রত্যার্পণ করিয়া আফিস হইতে 

বাহির হইলেন, এবং বড়বাজারে আলিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

এখানে কোন্ কোন্ স্থানে জুয়াখেলা হয়, তাহ! তাহার অবিদিত 
ছিল না। তিনি একটা বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

রাত্রি অধিক হইলেও, জুয়ার আড্ডান্স লোকব্জনের 

সমাগম এখনও কমে নাই। প্রতাপ বাবু বাটার মধ্যে প্রবেশ 

করিয়।, কোন লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহার 

মহিত তাহার চোখোচোধখি হুইবামাত্র, তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে 

উঠিয| আসিতে বলিলেন। প্রতাপ বাবুকে দেখিবামাত্র তাহাকর 

মুখ শুধাইয়। গেল, দ্বিরুক্তি না করিয়। বাহিরে” তাহার পাশে 

আসিয় দাড়াইল। 

প্রতাপ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 

প্বামাচরণ ! তোমার সহিত গোটাকতক কথ! আছে ।” 

বামাচরণের বুকের মধ্যে কীপিয়। উঠিল। মুখে কহিল, 

“কি কথা ?1”* ্ 

সা ০০৮৮ ১ শিপ স্পিন সস সাল, ০০ 



২০ প্রতাপচাদ। 

প্রতাপ। তোমাফে আমার সহিত একস্থানে যাইভে 

হছইবে। কোন লোককে সনাক্ত করিতে হইযে। 
বামাচরণ পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। প্রতাপ বাবু তাহার 

ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পভয় পাইতেছ না কি ?” 

বামাচরণ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহল, “আমাদের মত 

ধ্যাতিবান পুরুষের সহিত আপনাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই, 

তয় হয়বই কি! কখনযাইতে হইবে 1” 
প্রতাপ। আজ নয় কাল এক সময়ে হইলেই হুইবে। 

তত জরুরি কাজ নয়। 

বামা। কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাইব বলুন? 

প্রতাপ। তোমায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে না, আমার 

যখন আবশ্তক হইবে, তোমার অন্থসন্ধান করিয়। লইব। 

প্রতাপ বাবু বিদায় হইলেন। বামাচরণ আশ্বন্তির নিশ্বাস 
ফেলিয়া! বাচিল। 

প্রতাপ বাবু সিঁড়িতে নামিতে নামিতে অনুচ্চম্বরে কহি- 

লেন, “সনাক্ত করিবার নামে লোকট! শিহরিল কেন? 

ভিতরে কিছু আছে নাকি? আছে বৈ কি। অন্ধকারের 

মধ্যে একটু যেন আলোকের রেখা দেখা যাইতেছে । এআর 

ব্রম নয়, রব সত্য,--যাহ! অনুমান করিয়াছি, তাহাই ঠিক।” 
তাহার অধরে এক প্রকার হাসি ফুটিয়! উঠিল, নয়নেও এক 

গ্রকার দীপ্তি বিভাষিত হইল। 

সে রাত্রির মত অন্গসন্ধান স্থগিত রহিল, বাটা 'আসিঙ্স। 

আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। 



টপ্টেটি০৮ 

কারাগারে । 

পরদ্দিবস প্রাতঃকালে প্রতাপ ৰাবু সামান্ত গ্রাম্য লোকের 
বেশ ধরিয়! জেলখানায় উপস্থিত হইলেন। জেলদারোগ। 

তাহার বিশেষ পরিচিত। প্রতাপ বাবু তাহার সহিত সে 

সময়ে সাক্ষাৎ করিবাবু-উদ্দেষ্ত ব্যক্ত করিলেন। দারোগা 

সাহেব কহিলেন, “অপেক্ষা করুন, আসিতেছি। বন্দীকে কি 

বলিব ?* 

প্রতাপ বাবু বক্রভাবে নিজ পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। কহিলেন, “বলিবেন, কোন পল্লীবানী আত্মীয় তোমার 

সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।” 

জেল দারোগ! প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিট পরে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া, ভিটেক্টিভ বাবুকে সঙ্গে লইয়৷ গেলেন। 

কারাগৃহের দ্বার মুক্ত হুইল, প্রতাপ বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন, দারোগ! বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়। প্রস্থান 

করিলেন। 

বন্দী নবীন ক্ষুত্র কারাপ্রকোষ্ঠের একপার্থে বসিয়াছিলেন, 

নবাগতকে গৃহশ্রবেশ করিতে দেখিয়! উঠিয়া দাড়াইলেন। 



২ প্রতাপচাঁদ 

প্রতাপ বাবু বন্দীর সুখ প্রতি একবার তীক্ষদৃষ্টি সঞ্চালন 
করিলেন। তাহার অন্ুমানে বন্দীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশের 

অর্ধিক নয়। সুন্দর সরল আকৃতি । শরতের শশাঙ্কবতৎ স্থনার 

সুখখানি বিষাদের কাল মেঘে মলিন হুইয়! রহিয়াছে। চক্ষু 

গ্রজ্জোল আয়ত,- দৃষ্টি বিষধতামাখ। | 
গ্রতাপবাবু জিজ্ঞাসিলেন, “তোমারই নাম নৰীন সরকার ?” 
নবীন। হ। মহাশয়। আপনি কে? 

প্রতাপ। পরে বলিব। তোমার আর কে আছে? 

নবীন। স্ত্রী এবং একটী শিশু সন্তান। 
নবীনের চক্ষে জল আসিল। জলভারাক্রাস্ত অক্ষিপল্পৰ 

মাটীর দিকে অবনত হইয়া পড়িল। হৃদয় বিদীর্ণ করিয়। 
নাসিকার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। 

প্রতাপ। ইহার পুর্বে আর কোথাও কাজ করিয়াছিলে? 
নবীন। করিয়াছিলাম। কিশোরীলাল লালার কুীতে । 

প্রতাপ। কিকাজ করিতে? 

নবীন। প্রথমে সরকারী, শেষে কেসিফ়ার পধ্যস্ত হইয়া- 

ছিলাম। 

প্রতাপ। সে কাজ ছাড়িলে কেন? 

নবীন নীত্পব। প্রতাপ বাবু পুনরায় কোমলম্বরে জিজ্ঞাসি- 

লেন, বলিতে কি কোন আপত্তি আছে ?* 

নবীন। ইহার সহিত অপরের সংশ্রব আছে। 

প্রতাপ। থাকিতে পারে, কিন্ত বলিতে দোষ ফি? 

নবীন। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কি উদ্দেশ্তে আপনি 
এত কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন জানি না। একজন অপৰি- 



চতুর্থ স্তর । ২৩ 

চিতের নিকট অপরের দোষের কথা ব্যক্ত করিতে সাহস 

করি না। 

প্রতাপ । আমায় ধত অপরিচিত ভাঁবিতেছ, আমি তত 

নহি, আমাকে বিশ্বাস করিয়া! সকল কথা বলিতে পার। 

নবীন কিয়ৎক্ষণ কিচিস্তা করিয়া কহিল, “বলিব, কিন্তু 

আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, সাধারণে ইহ1 অপ্রকাশ 
রাখিবেন।» 

গ্রাতাপ। ভাল তাহাই হইবে। , 

নবীন। জগতে আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, সুতরাং 

আমার পরিচিত, অপরিচিত দেখিবার আবশ্ঠক নাই। আপ- 
নাকে সকল কথ! বলিব । আমি কিশোরীলাল লালার কুঠীতে 

কেসিয়ারি করিতাম। কারবারে আরও কয়েকজন অংশিদার 

ছিলেন। উহীর্দের মধ্যে একজনের পুভ্র আগার সহকারী 

ছিলেন। তাহার নাম রূপটাদ লাল।। জুয়াখেলায় তাহার 

প্রবল আসক্তি ছিল। আমার অজ্ঞাতে সরকারী টাকায় তিনি 

জুয়া খেলিয়। হারিয়া যান। আমি তহবিল ঘাটতি দেখিয়া, 
তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার 

নিকট সকল বিবৃত করিয়। কহিলেন, নবীন বাবু! এক্স কাজ 

করি আনুন, আরও কিছু টাঁক লইয়া আমর! ছুইজনে 
খেলিতে যাই চলুন। ভাগ্য ম্ুপ্রসন্ন হইলে, সরকারী টাক! 
তহবিলে রাখিয়া দিব। আমার দুর্ব,দ্ধি ঘটিল, আমিও সম্মত 
হইলাম। সরকারী টাকা ভাঙ্গিয়া, লাভের আশায় খেলিতে 

গিয়া, লোকসান করিয়া বসিলাম। আমি তখন অন্য 
উপাঁয়াভাবে সকল কথ! কিশোরী বাবুকে জ্ঞাপন করিলাম। 



২৪ প্রতাপচাদ 

আমাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার তাহার অভিপ্রায় ছিল 

কিন্তু রূপটাদ বাবু সকল দোষ নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করাতে, আমি 

অব্যাহতি পাইলাম বটে কিন্তু কর্ম্যুত হইলাম এবং এ কথা 
অগ্রকাশ রাখিতে প্রতিশ্্ত ছিলাম। 

প্রতাপ। তাহার পর আর কখন জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ 

করিয়াছিলে ? 

নবীন। না মহাশয়। 

প্রতাপ। কথনও ঘোড়দৌড় কি জলের খেল! খেলিয়াছ ? 

নবীন। একদিনের জন্যও না। 

প্রতাপ। এখন তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত, 

ইহাতে তোমার কি পরিমাণে সংশ্রব আছে? 

নবীন। কিছুমাত্র না। উপস্থিত বিষয়ে আমি মন্পূর্ণ 

নিশ্পাপ। 

প্রতাপ। পাপী তবে কে? 
নবীন। রামেশ্বর-ঘে আগ্হত্যা করিয়াছে। 
প্রতাপ। তাহাকে কি কথন তোমার সন্দেহ হইত *' 

নবীন। না মহাশয় । তাহার সহিত বরং আমার আন্ত- 

রিক সম্প্রীতিই ছিল। 

প্রতাপ। তাহার মৃত্যুর পর কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে ভোমাকেই দোষী করা হইয়াছে। 

নবীন। ই, আমি শুনিয়াছি। 

প্রতাপ। মুমুযুরি সাক্ষ্য বা উক্তি বড়ই সারবান। অপর 

লোকেয় সাক্ষ্য সাবুদ অপেক্ষা, যে ব্যক্তি মরিতে বসিয়াছে, 

তাহার কথ! অধিকন্তর গ্রাহথ। রামেখবর মৃত্যুর অব্যবহিত 
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পুর্বে তোমাকে তদাষী করিয়। গিয়াছে,-তথাপি তুমি বলিতেছ, 
আমি নিম্পাপ। 

নবীন। ই মহাশয় ! এ বিষয়ে আমি অজাত-দস্ত শিপু 

অপেক্ষাও নিষ্পাপ। 

গ্রতাপ। তবে মুমুষুর উক্জি কি মিথ্যা? 
নবীন । সম্পূর্ণ মিথ্যা! তাহার মত ধূর্ত, পাঁষও, পাপী 

সচরাঁচর দূ হয় না।. আমাকে যেসে ভালবাসিত, আমার 
গ্রাতি ষে বন্ধুতা, এমন কি সহোদরাধিক নেহ প্রকাশ করিত, 

সে কেবল তাহার স্বার্থ সাধনের জন্য । এখন বুঝিতেছি, 

সবই ছলনা, সবই মৌখিক, সবই প্রতারণাপুর্ণ। তবে যতদুর 
আশ! করিয়াছিল, ততদুর হয় নাই" তাহার দুক্কৃতির, চরম 

সীমায় উপস্থিত হইবার 0, তাহার পাপকাধ্য ধর! 

পড়িয়াছে। 

প্রতাপ। তোমার সকল কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম ন]। 

নবীন। চুরি করিয়া এত শীঘ্র ধরা পড়িবে, ইহা তাহার 
ধারণাতেই আইসে নাই। নিজে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া, 

জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র এরূপভাবৰে প্রস্তুত করিত এবং 

আমার নাম জাল করিয়া, আমাকে এ চুরির মধ্যে এরূপ 

ভাবে জড়ীভূত করিয়া ফেলিত, যে তাহার গাত্রে সঙ্গে5ের 

অাচড়টা পর্য্যস্ত লাগিতে পাইত না। কিন্তু তাহ! হয় নাই"_ 

ততদূর অগ্রসর হইবার পুর্বরেই ধর্মের ঢাক বাজিয়াছে। 

প্রতাপ। তোমার এ সন্দেহের কথা আর কাহারও দিকডি 

প্রকাঁশ করিয়াছ? | 

নবীন। না মহাঁশর ! এখন বলিয়! আর কোন ফল নই | 
৯] 
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প্রতাপ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। তৎপরে পুনরার 
দুবকের মুখের দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা নবীন 

বাধু! রামেশ্বরের যদি দণ্ডবিধি আইনের হাত হইতে রক্ষা 
গ'ইবার ভয়েই আম্মনাশ. করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে 
মন্াসময়ে, তোমায় নির্দোধী জানিয়াও, কেন এ চৌর্য্ে লিপ্ত 

কয় গেল ?% 

নবীন। মহাশয়! এবিষয়ে আমিও অনেক ভাবিয়াছি, 
কিছুই ঠিক করিতে পারি নলাই। ইহা আমার নিকট একট! 
দুর্ভেদ্যরহ্ন্ত--এক মহাজটিল প্রহেলিক। ! 

গ্রতাপ। নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রায় বিশ 

হাজার। এত টাক কোথায় রাখিল জান ? 

নবীন। কেমন করিয়। জানিব মহাশয় ! 

প্রতাপ। তবু কোন্ স্কানে রাখা সম্ভব- তোমার মনে 

একটা সন্দেহ হয় না? 

নবীন। আমার বিশ্বাস, রামেশ্বরের স্ত্রীও ইহার ভিতর 

আ'ছে। 

প্রতাপ। কেমন করিয়। জানিলে ?. 

নৰীন। রামেশ্বর আত্মদোষ গোপন করিতে না পারিয়াই 

আত্মহত্যা করে । আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষী, তাহ! সে জানিত, 
মৃতাকালে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া! রাখিয়৷ যাইবার 

তাহার কোন কারণ দেখি না। রামেশ্বরের স্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের 

নধ্যে আছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাড় করাইবার 
জন্য রামেশ্বর যে সকল কাগজপত্র প্রস্তত করে, তাহার স্ত্রী 
'াঁহ! জানিত। অপহৃত ধনসম্পন্তি নির্বিবাদে ভোগ করিবার 
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অভিপ্রায়ে, রামেশ্বরের আত্মহত্যার পরে, তাহার শ্রীই এ 

সকল কাগজপত্র এরূপভাবে স্থাপন করিয়] রাখিয়াছিল। 

প্রতাপবাবু কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে নবীনের সারল্যপৃর্ণ 
সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রছিলেন। সে মন্্ভেদী দৃষ্টি 

সম্মথে নবীনের অক্ষিপল্লৰ অবনত হইল ন1। প্রতাপবাবু 

ধীয়স্বরে কহিলেন, “যুবক! তোমার যুক্তির অনেকট! সারবন্ব। 

আছে। অন্ত কোন কারণ না থাকিলে, রামেশ্বর মৃত্যুকালে 

তোমায় দোষী করিয়া যাইত না। এখন তুমি কি করিরে? 

নিজ দোষক্ষালনের কোন উপায় করিয়াছ কি ?” 

নবীন। না মহাশয়! কি আর উপায় করিব? আমি 

নির্দোধী-_-এ ঘটন। আমার নিকট প্রছেলিকা বিশেষ, এ কথ! 

কহিলে কে বিশ্বাম করিবে? আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার 

জন্ত প্রতিপক্ষ ষে সকল অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! রাঁখি- 

য়াছে, তাহার সমক্ষে কে আমাকে নির্দোধী, নিষ্পাপ কহিতে 

সাহস করিবে? 

প্রতাপবাবু পুনরায় হতভাগ্য যুবকের মুখঞ্তি চাহিয়? 

কহিলেন,"আমি করিব । আমার বিশ্বাস, তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ!” 

আগন্তকের সন্ধদয়্তামাথা এই সজোর উক্তি শুনিয়া, ভাগ্য- 
নিপীড়িত বন্দী যুবকের নয়নযুগল অশ্রপ্লাবিত হইন্পা আসিল 

মুহূর্তে জন্ত ম্নানমুখ প্রফুল্প হইল, নবীন আননগদগদকণ্ে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পর্যযস্ত কেহ আমায় নির্দোধী ভাবে 

নাই। আপনি আমায় নিষ্পাপ ভাবিতে সাহসী হইয়াছেন, 
আপনি কে মহাশয্প ?” 

আগন্তক কহিলেন, ডিটেকৃটিভ “প্রতাপষটাদ রায়।” 
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সেই সময়ে কারাগারমধ্যে যদি এককালে শত কামান 

গঞ্জিয়। উঠিত অথব। কোন অনৈসর্ণিক ঘটনার সমাবেশ হইত, 
তাহ! হইলে বন্দী যুবক অধিক বিন্লিত ৰা চমকিত হইত ন।। 

শ্বনামধ্যাত ডিটেক্টিভ প্রতাপ বাবুর নাম অসম্ভাবিতরূপে 

তাহার সমক্ষে উচ্চারিত হইবামাত্র বন্দী লক্ষ প্রদানপুর্ব্বক উঠিয়! 
দাড়াইল এবং আনন্দপ্রমত্তশ্বরে জিজ্ঞাস করিল, "আপনার 
নাম প্রতাপ বাবু? আপনিই সেই স্ুবিখ্যাত গোয়েন্দা ? 
আপনি আমাকে নির্দোষী বলিয়া বিশ্বাস করেন?” 

প্রতাপৰাবু ন্মিতমুখে নবীনের হাত ধরিয়া, আশ্বাস দিয়া 
কহিলেন, “যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা__ধারণা 
কেন বিশ্বাস, উপস্থিত অভিযোগে তুমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ।৮ 

নবীনের চক্ষে জল আসিল। হুতভাগ্য যুবক প্রতাঁপবাবুর 
হাত ধরিয়া কহিল, “সকল পুলিস-কর্ম্মচারীই আমাকে দোষী 
সাব্যস্ত করিয়! বসিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিবার 
ক্ষমতা, অন্তরষ্পর্শী ুক্মদৃ্টি কাহারও পাই। আপনি ষে 
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আমাকে নির্দোষী বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্ত আপ- 

মাকে ধন্তবাদ। আমার একটী কথ! জিজ্ঞাসা আছে --” 
প্রতাপবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়1, বাধ! দিয়! জিজ্ঞাস 

করিলেন, কি কথ! ? কে আমার নিযুক্ত করিল ?” 

নবীন। আপনি ঠিক আমার মনের কথা টানিয় বাহির 
করিয়াছেন।-কে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে? আপনি 
শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ তর্দস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, না, কোন 

লোক আপনাকে একাধ্যের ভার দিয়াছে? * 

প্রতাপ। তোমার কোন্ট। বোধ হয়? 

নবীন। শেষটাই যেন আমার প্রাণে লাগিতেছে। 
নবীনের চক্ষে আবার জল আসিল। ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু 

মোচন করিয়া, প্রতুযুত্তরের প্রত্যাশায় প্রতাপ বাবুর মুখের 

দিকে চাহিলেন। | 

প্রতাপ। আমি ধাহার অনুরোধে এ কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছি, তাহার স্বামীকে কোন পিশাচগ্রক্কৃতি নরপগ্ড 

দেখিলে, বাস্তবিকই হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইতাম। বছদিবস 
পুলিসবিভাগে কর্ম করিয়৷ এবং প্রত্যহ বহুপ্রকৃতি নরনারীর 

ধশ্রৰে থাকিয়া, মুখ দেখিয়া, গ্রকৃতি ঠিক করিবার আমার 
একট। ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তোমাকে আমার নিশ্পাপ বলিয়া 

বিশ্বাস। কোমার নির্দোধীতার জন্ক এবং তোমার দেৰী- 

প্রতিমা সাধবী সহ্ধর্শিণীর অনুরোধে অমি একাধ্যের ভার 
লইলাম। এখন একট। কথ|)-_তুমি কি কোন উক্ষিল মোক্তাপ় 

নিষুক্ত করিয়াছ,? 
নবীন। না মহাশয়। 
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প্রতাপ। করিও না। -আমার উপর সমস্ত নির্ভর কর। 

যাহা! করিবার, আমি করিব। হৃদয়ে ছুর্ভাবনাকে স্থান দি 

না, কোন ভয় নাই, শীপ্রই তোমায় উদ্ধার করিব। 

নবীন। রামেশ্বরের স্ত্রীর উপর নজর রাঁথিবেন। যদি 

কিছু সন্ধান পান, সেই স্থানেই পাইবেন। 
প্রতাপ বাবু নবীনকে আশ্বাস দিয়া, সে কক্ষ হইতে 

রহির্গত হইলেন এবং অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, 

“বন্দীর প্রতি যেন কোন অসদ্বযবহার না হয়; ভাল আহার, 

পানীয় ৰা তাহার ব্যবহারার্থে অপর যে জিনিষের আবশ্তক” 

দিবেন--আমি তাহার ব্যয় বহন করিব।” 

অধ্যক্ষ। বন্দীকে তাহ! হইলে আপনার নির্দোষ বলিয়া 

"বিশ্বাস? 

_. প্রতাপ। সম্পূর্ণ। 
অধ্যক্ষ। আমার অন্থমানও তাই। আমিও অনেক দিন 

জেলের দারোগাগিরি করিতেছি--অনেক অপরাধীর সহিত 

আমার নিত্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে,--কে অপরাধী, কে 

নির্দোষী, তাহ! বুঝিবার ক্ষমতাও আমার অনেকটা! জন্মিয়াছে। 

এ বন্দীকে দেখিলে, কোনরূপে আমার অপরাধী বলিয়। ধারণ! 

হয় না। 

গ্রতাপ। আপনার ধারণ! মিথ] নয়। 

অধ্যক্ষ। আপনি যখন এ মোকদ্দমার তদস্তভার হাঁতে 
লইলেন, তখন কর্তব্যবোধে একটি বিষন্ন জাপনাকে আমার 

জাঁপন করা উচিত । 

প্রতাগ। ব্যাপারট! কি? 
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অধ্যক্ষ। ব্যাপারটা অতি সাঁমান্য। গত কল্য একটা 

স্রীলোক বন্দীকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল,-_- 
প্রতাপ । নবীনের স্ত্রী বোধ হয়? 

অধ্যক্ষ । ন1 মহাশয়। রমণী অবগুঠনবত্তী কুলমহিলা। 
আমি কিন্ত তাহাকে বন্দীর কক্ষে প্রবেশাছমতি দিই নাই! 

বন্দীর যাহাতে কোন বিষয়ে কষ্ট ন! হয়, তাহার উপায় 

করিতেই নাকি তাহার জেলে আগমন। বন্দীর অপরাপর 

ব্যয়ভার নির্বাহ করিবার জন্য আমার হাতে কিছু টাকাও 

দিতে চাহিল, আমি কিন্ত লইপাম ন।। 

প্রতাপ। কেন? 

অধ্যক্ষ । কথা কহিবার সময় অসাবধানতাঁবশতঃ রমণীর 

মুখাবরণ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়া যায়, রমণী আমার পরিচিত । 

প্রতাপ। কেমে? 

অধ্যক্ষ । রামেশ্বরের বিধবা পত্রী! 

প্রতাপ বাবু শিহরিয়! উঠিলেন। বিশ্ময় দমিত করিয়। 

কহিলেন, প্রামেশ্বরের বিধব। পত্বীর সহিত নবীনের সম্পক 

কি?” 

অধ্যক্ষ । সেবিষয় আপনি অনুসন্ধান করিবেন। 

এতাপ। কিরূপে জানিলেন এ রমণী রাষ্জেেরের পত্ধী ? 

অধ্যক্ষ । রামেখরের বাটার পার্থে আমার এক আত্মীয়ের 
বাস। তাহার বাটাতে যাতায়াতে কয়েকবার আমি রামেশ্বরের 

গত্বীকে দেখিয়াছিলাম। উহার নাম বিজলীবাল!। রামেশ্বর 
উহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করে। 

প্রতাপ।' ত্রাহ্মমতে ! 
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অধ্যক্ষ । হ1--বিজলীবালার প্রথমপক্ষের স্বামী খিদির- 

পুরের উমেশ চাটুষ্যে। 
প্রতাপ বাবু পুনরায় শিহরিয়! উঠিলেন। খিদিরপুরের 

উমেশ চাটুর্য্যে একজন পাকা জালিয়াৎ। জেলেতেই তাহার 

মৃদ্যু হুইয়াছিল। 

প্রতাপ। ব্যাপারটা বড় সামান্য নয়-_-আপনার সংবাদে 

কিছু গুঢ়ত্ব আছে। রমণীর প্রতি আমি নজর রাখিব। এ 

সকল কথ আপনি গোপন রাখিবেন। 

'অধ্যক্ষ সম্মত হইলেন। প্রতাপ বাবু জেলখান| হইতে 
বাটার অভিমুখে ফিনিলেন। 

শি স্পা» পান জপ নত ১ 



রায় ডাক্তার বাবু | 
21 এ [ 

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সৌধকিরীিনী কলিকাতার নী 
রাজী শ্লানতাব ধারণ করিবার পৃর্ববেই, সরল! স্বীয় শিশুপুত্রটীকে 
বক্ষে লইয়া, প্রতাপবাবুর বৈঠকখানার ছ্বারদেশে দণ্ডায়মান 
হইল। তাহার মলিন মুখখানিতে তাহার হৃদয়ের উতক্া 
এবং ব্যাকুলতার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। আশ! নিরা- 
শার আলোক আধারে কর্ণায়ত ন্বচ্ছ নীলনলিনীবৎ যুগলনেত্র 
প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছিল। প্রতাপ খাবু 
তাহার স্বামীর সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবেন কি না, তাহাই 
শুনিবার জন্য সরলার এখানে আগমন। যখন মনে হইতে 
লাগিল, তাহার স্বামী নির্দোষ, প্রতাপ বাবু কুচক্রীর হুশ্ছেদ্য 
চক্রজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দ্বিবেন, 

তখন আশার আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। 
নীলোজ্জলনেত্র আশার আলোকে উত্তাসিত হইয়া! উঠিতে 

লাগিল। কিন্ত পরক্ষণে যখন ভিন্নপ্রক্কতির তিস্তা আসিয়া 
বর্ষার কালমেঘের মত ক্ষুদ্র হৃদযখানিকে আচ্ছন্ন করিয়। 

ফেলিতেছিল, যখন মনে হইতেছিল, অপরাপর লোকের মত্ত 
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প্রতাঁপ বাবুও যদি তাঁহাকে ক দোষী বনিরা মনে করেন, ভাতে 

সাহাধা করিতে কুনিত হন,_তখন নিরাশার তিমিররাঁশিতে 

সরলার সুন্দর যুখখানিকে প্রদোষের পক্ষের মত পরিশগুকষ ও 

পরিগ্লান করিয়া তুলিতেছিল। সরলা এখন আশা নিরাশার 

সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। গ্রীতাপ বাবুর একটী কথাতে হয় 

তাহার হৃদয়ের নির্শুল প্রায় আশালতিক1 মুঞ্জরিত হইয়া 
উঠিবে, নচেৎ আশাভঙ্গের কঠিন শিলাপেষণে তাহার হদয়াস্থি 

চূর্ণ হইয়া যাইবে। সরলা এইরূপ অবস্থাক্স প্রতাপ বাবুর 
দ্বারদেশে আসিয়! দণ্ডায়মান হইল । 

প্রতাপ বাধু সরলার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, 
তাহাকে দেখিক্ন করুণস্গরে কহিলেন, “এস, আমি তোমারই 
অপেক্ষায় বপিয়। আছি।” 

প্রতাপ বাবুর দৃষ্টি শান্ত, কথা করুণামাখা। সরলা হৃদয়ে 
কতকটা ভরস! পাইল কিন্তু মুখ ফুটাইয়] কোন কগা জিজ্ঞাস! 

করিতে সাহসী হইল না। া 
প্রতাপ বাবু সরলার মনোভাব বুঝিয়া কঞ্চিংলন, পম 

সরলা! আমি অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে 

নবীনকে আমারও নির্দোষধী বলিয়া বিবেচনা হয়। তুমি গৃছে 

যাও, আমি মোকদ্দমার তদস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছি। 

নবীন শীঘ্রই কারামুক্ত হইবে।» 

আনন্দে সরলার চক্ষে জল 'আসিল। ধারার পর ধার! 

গও বহিয়া পড়িতে লাগিল। শিশিরনিষিক্ত প্রভাতের পদ্মের 

উপর বালারুণের কনককিরণ পাতে, পদ্মের মুখখানি যেমন 

হাসিয়া! উঠে, সৌনর্যযের ছটা যেমন দিকৃদ্দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে, 

পাপা শিট পাস 



ষষ্ঠ স্তর। ৩৫ 

সেইরূপ প্রতাপ বাবুর আশ্বাসবাঁক্যে সরলার অশ্রপ্লাবিত মলিন 

মুখখানি হৃদয়ের আনন্দে মুহূর্তের মধ্যে প্রফুল হইয়া উঠিল। 

মরল। প্রতাপ বাবুকে ধন্যবাদ দিবার জন্ত কথা কহিবার 

প্রয়াস পাইল, কথা মুখে আসিল, ওষাগ্র কম্পিত হইল, কিন্ত 

বাহির হইল না। সরল! বিহ্বপার স্তাঁর অশ্রুসিক্তলোচনে 

সদাশয় প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়। রহিল-_তাহার সে 

দৃষ্টিতে হৃদয়ের যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, মুখের সহন্র বাক্যেও 

কখনও তাহ! প্রকাশ করা যায় না। ্ 

হৃদয়ের প্রথম আনন্দবেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, 

সরল! বিদায় লইয়। বাটী চলিল। যাইবার পূর্বে গ্রতাপবাবু 
তাহাকে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ 

করিয়! দিলেন। রঃ 

সরলার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই যোগেশ ও বাম! 

আসিয়া উপস্থিত লইল। ইহীরাও যে ছথ্যসংগ্রহ করিয় 

আনিয়াছিলেন, তাহাতেও নবীনের বিরুদ্ধে কোন দোষের 

কথ! ছিল না।. প্রতাপ বাবু তাহাদিগকে লক্ষ্য করি! 

কহিলেন, “এখন তোমাদের ছইজনকে ছুই কাজ করিতে 

হইবে। বাম! তুমি রামেশ্বরের স্ত্রীর কাধ্যকলাপের উপর 

তীক্ষদৃষ্টি রাথিবে এবং যোগেশ ! বামাচরণকে তোমার হস্তে 
সমর্পণ করিলাম--বড় শক্ত লোক, বিশেষ যেন লক্ষ্য থাকে ।” 

যোগেশ। রামেশ্বরের স্্রীকে কি আপনার সন্দেহ হয়? 

একটু হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, “না হইবারই বা 

কারণ.কি ? রামেম্বয়ের স্ত্রী কে জান?” 

যোগেশ। না 
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গ্রতাঁপ। জালিয়াৎ উমেশ চাটুর্য্যের বিধৰ! পত্ধী বিজলী- 
বাঁল।। 

“বলেন কি!” বলিয়া যোগেশ সন্দুখস্থ আসনে সবলে এক 

চপেটাঘাত করিলেন। তাহার পর কহিলেন, “তাহা হইলে 

মোকদ্দমাটা বড় সহজ নয়। বিজলীবালা রামেশখরের স্ত্রী ?” 

প্রতাঁপ। রামেশ্বর তাহাকে ব্রাঙ্গমতে বিবাহ করিয়াছিল। 

বিজলীবাল বড় সহজ স্ত্রীলোক নয়। এখন তোমর! বিদায় 

হইতে পার-_-কাঁল আমার সঙ্গে দেখা করিতে ভূলিও না। 
যোগেশ বাবু ও বাম বিদাক্ন হইল । প্রতাপ বাবু সৌখিন 

নবীন যুবকের বেশ ধরিয়া, যে পাড়ার রামেশ্বরের বাসন্থান, 

সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে লাগি- 

লেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, রামেশ্বর প্রাতঃকালে গুলি 

করিয়া! আত্মহত্যা করে, তাহার আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই 

পাড়ার নিতাই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু তাহার 

সাহাযোর আবশ্তঠক না হওয়াতে, অল্লক্ষণের মধ্যেই প্রস্থান 
করেন। 

প্রতাপ বাবু এই সকল অনুসন্ধান করিয়া, নিতাই বাবুর 
ডাক্তারথানায় উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুটী নবীন 
যুবক, অল্পর্দিন মাত্র কলেজ হইতে বাহির হুইয়! ব্যবসায় আঁরস্ত 
করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু বথাযোগা অভিবাদনাদি করিয়! 

বিজ্ঞানা করিলেন, “ডাক্তার বাবু! আমি রামেশ্বরের মৃত্যু 

সম্বন্ধে আপনাকে গুটিকতক কথ জিজ্ঞাস! করিতে আসিয়াছি। 

কিন্তু প্রথমতঃ আপনাকে শ্বীকার ফরিতে হইবে, এ কথা 

সম্পূর্ণ অপ্রকাশ রাখিবেন।” | | 
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ডাক্তার । আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান রাখি না। 

তাহার মৃত্য সমগ়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না মৃত্যুর পরে 
আমাকে ডাকিয়। লইন্। যায়। 

প্রতাপ। গুলি করিবার কতক্ষণ পরে আপনি আহুত্ত 

হুইয়াছিলেন? 
ডাক্তার। গুনিয়াছি, আমাকে ডাকিবার দশ মিনিট পূর্বে 

সে গুলি করিয়াছিল। 

প্রভাপ। তাহা হইলে, আপনি বখন উপস্থিত হইলেন? 

তখন সবেমাত্র দশ মিনিট তাহার মৃত্যু হইয়াছিল ? | 

ডাক্তার। হ।--এইরূপই গশুনিরাছি। 

প্রতাপ। মৃত্যু ঘটিবার দশ মিনিট পরে আপনি যখন 

উপস্থিত হইলেন, তখন মুতব্যক্তির দেহ অত্যন্ত হ্বীতল। 

ডাক্তার বাবু! এট! অন্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া কি আপনার 

মনে হয়নাই? | | 

ডাক্তার শিহরিয়। উঠিলেন। তাহার মুখচ্ছবিও কিঞ্চিত 

মলিন হইল। নবাগতের মুখের দিকে এক স্থৃতীত্র কটাক্ষ- 

পাত করিয়! জিজ্ঞাস। করিলেন, “আপনি কে মহাশয় ?* 

প্রতাপ। আমার নাম প্রতাপটাদ রায়__ভিটেক্টিভ 
পুলিনের একজন কর্দ্দচারী। ষ 

ভাক্তার। আপনার নাম গুনিয়াছি। 
প্রতাপ। অনুগ্রহ পূর্বক সরলভাবে আমার কথার উত্তর 

দিণে বাধিত হুইব। মৃত্যুর এত অল্পকাল মধ্যে শরীরের 

উষ্ণতার হ্রাস হওয়ায় আপনি কি তথন কিছুমাত্র বিশ্মিত 
হন নাই? ্ 

৪ 
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ডাক্তার। তাপের হান হইয়াছিল, আপনাকে কে বলিল? 

প্রতাপ বাবু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসিতে যেন কিছু 
মৃছ ভতসন! জড়িত ছিল। তাহার পর কহিলেন, "আমাদিগকে 

£ অনেক সন্ধান রাখিতে হয়, কি প্রকারে জানিলাম, তাহা 

আপনার জানিবার আবশ্বক নাই-- এখন বলুন, আমার কথ 
সত্য কি না? মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ অত্যন্ত 
শীতল বোধ হইয়াছিল কি না? 
_ ,ডাক্তার। হই! মহাশয়! আপনার কথ! সত্য। 

প্রতাপ। এট। একটা আশ্চর্য এবং অসম্ভব ঘটন| বলিয়। 

কি আপনার মনে হয় নাই? 
ভাক্তার। হুইয়াছিল। ঘটনার মূলে কোন একট অস- 

দভিসন্ধি বা প্রতারণ। লুক্কাফ্িত আছে, তাহাও বুঝয়াছিলাম। 
এখন আমার বোধ হইতেছে, রামেশ্বরের কয়েক ঘণ্টা পুর্বে 
মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

প্রতাঁপ। কিন্তু আপনি উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, এই 
মাত্র তাহার মৃত্যু হইয়াছে? 

ডাক্তার। হা1। 

প্রতাপ। আপনি রামেশখ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইবার 

দশ মিনিট ঈর্ধে অবশ্ত কেহ না ফেহ পিস্তলের শব্ধ শুনিয়া- 
ছিল? 

ডাক্তার। নিশ্যয়ই। আমি সে বিষয়েরও অনুসন্ধান 
লইয়াছিলাম। 

প্রতাপ। কে গুনিয়াছিল? . 
ডাক্তার। পাড়াগ্রতিবাসী অনেকেই শুনিয়াছিল। বস্তার 
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লোকেও শুনিয়াছিল, এক ব্যক্তি সেই সময়ে রাস্তা দিয়] 
যাইতেছিল, পিস্তলের শব্ধ গুনিয়া বাটার মধ্যে গ্রবেশ করে; 

আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও সে ব্যক্তি সেখানে ছিল। 

প্রতাপ। যখন রামেশ্বর আত্মহত্যার জন্য গুলি করেস, 

তখন বাটীতে আর ফে ছিল? 
.ভাক্তার। কেবল তাহার স্ত্রী। 
প্রতাপ। ন্ুস্থ সবলদেহী যদি আত্মহত্যা করে, অথবা 

অন্য কোন উপায়ে অকল্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে 

দশ মিনিটের মধ্যে দেহ এত শীতল হইতে আর কর্থনও 

দেখিয়াছেন কি ? 

ডাক্তার। না মহাশয়! দেখা দুরের কথা, কখন গুনিও 

নাই। 
প্রতাপ। মানুষট1 মুখের মধ্যে পিস্তলের নল প্রবেশ 

করাইয়]! গুলি করিল, তাহার ব্রহ্মতাঁলু ভেদ করিয়া গুলি 
চলিয়া গেল, মুখখানা বিকৃত হইয়া পড়িল--ইহার দশ মিনিট 

পরেই আপনি তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু যেরপ আশা 

করিয়! গিয়াছিলেন, ক্ষতমুখে বোধ হয় সেরূপ অবাধ রক্ত 

দেখিতে পান নাই? 

ডাক্তার বাবুর মুখ শুখাইয়। গেল। তিনি *কম্পিতকঠে 

কহিলেন, “সত্য-_ঘটনাটার আগাগোড়া কেমন যেন একট! 

রহন্তে আবুভ ।” | 
প্রতাপ। ঘটনাটা যে রহস্তময় তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং 

আপনি যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতারিত হইদ্লাছেন, 

তাহাও ধ্রুব সত্য। যে গুলিতে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে, 
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তাহা আপনাকে ডাকির! লই যাইবার বহু পূর্বে, এমন কি 
কয়েক ঘণ্ট! পূর্বে পিস্তলের মুখ হইতে বাহির হুইয়াছে। 

ডাক্তার। নিশ্চন্ঈই। ইাহতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
প্রতাপ। যখন্প এই একটা বিষয়ে আমরা প্রবঞ্চনার 

প্রমাণ পাইলাম, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে ইহা অপেক্ষা 
গুঢতর প্রত্তারণ! প্রচ্ছন্ন আছে, সন্দেহ নাই। 

ডাক্জার। আপনি এখন ইহা হইতে কি প্রমাণ করিতে 
চাঁন? আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হইয়াছে $ 

প্রতাপ। আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, আপনি 
তাহ! ভালরূপই জ্ঞাত আছেন। 

ডাক্তার। আমিজ্ঞাত আছি! আমিত কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। 

প্রতাগ। বুঝাইয়৷ দিতেছি, আপনি যাহাকে দেখিতে, 
যাহার চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলৈন, তাঁহার প্রাণবায়ু কয়েক 
দন পূর্বে না হউক, কয়েক ঘণ্ট! পুর্বে দেহ ছাড়িয়া! চলিয়। 
গিয়াছিল। 

ডাক্তার বাবুর মুখচ্ছবি মৃতব্যক্তির মুখের সায় মলিন, 
রক্তধীন এবং নিশ্রভ হইয়া আমিল। কম্পিতস্বরে কুহিলেন, 
“নশ্চরই, ইন্কাতে কোন সন্দেহ নাই।” 

প্রতাপ। ম্বৃতদেহটা কয়েক ঘণ্টা পূর্বের যখন আপনার 
ধারণা হয়, তখন কয়েক দিবস পুর্বেরও ত হইতে পারে? 

ডাঙ্তার। তাড়াতাড়িতে আমি এত পুঙ্থাহুপুঙ্খরূপে 
পরীক্ষ! করিবার তখন অবসর পাই নাই। 

প্রতাপ। আপনার মনে কি কোনরূপ সন্দেহ হয় না? 
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ডাক্তার ৰাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়।. কহিলেন, “এখন 
আমার স্পষ্ট ধারণ। হইতেছে, দেহটা কয়েক ঘণ্টার নয়, কয়েক 

দিন পুর্ব্বের |” 

প্রতাপ । এক পাড়াতে বাস, বোধ হয় রামেশ্বরকে আপনি 

চিনিতেন ? 

ডাক্তার। হা, আমি চিনিতাম। | 
প্রতাপ। কথন্ তাহাকে আপনি শেষ দেখিয়াছিলেন ? 

ভাক্তার। মৃতু ঠিক পূর্ববদিন রাত্রিকালে। 
প্রতাপ। 'কোথাক্ন? ও 

ডাক্তার । পুলের নিকট। হাবড়াঁয় আমার একটা ডাক 

ছিল, ফিরিভে অনেক পাত্রি হইয়াছিল। 

গ্রতাপ। বোধ হয় রামেশ্বর &্টেশনের দিকে বাইতেছিল ? 
ডাক্তার। হা। 

প্রতাপ বাবুর মুখ হান্ত গ্রচছুলন হইয়। উঠিল। তিনি ডাক্তার 
বাবুর দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাস। করিলেন, “হাতে কিছু ছিল ?* 

ডাক্তার। ছোট পৌটলার মত কি একট। পদার্থ ছিল। 

প্রতাপ। ডাক্তার বাবু! আমি আপনার অপেক্ষা বয়ো- 
বুদ্ধ, কি প্রকারে কার্ধ্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিতে হয়, 

আপনাকে একটু শিক্ষা দিব, সর্ব বিষয়ে হুঙ্গুদৃষ্টি এখনও 

আপনার লাভ হয় নাই। প্র 
ডাক্তার বাবু কোন কথ] কহিলেন না। নীরবে নতমুথে 

দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রতাপবাবু জিজান! করিলেন, “পুলের 

নিকট রাষেশ্বরের সহিত ধখন আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 
তখন রাত্রি কত?” 
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ছি পিপাসা পিপিপি 

ডাক্তার । বোধ হয় একট!। 

প্রভাপ। আপনি তাহার বাড়ীতে কখন্ উপস্থিত হুইয়া- 

ছিলেন? 

ডাক্তার। ভোর পাঁচট!। | 

প্রতাপ। রাত্রি একটার সমর রামেশ্বর হাবড়। ষ্েশনের 

দিকে বাইতেছিল, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেও অন্ততঃ দেড়টার 

কমে আসিতে পারে নাই। 

«. ডাক্তার। নিশ্চয়ই। 

'প্রতাপ। যদ্দি বাড়ী আসিম্নাই রাঁমেশ্বর আত্মহত্যার জন্ত 

গুলি করিত, তাহা হইলে আপনি যখন তাহার বাটাতে 

উপস্থিত হইলেন, তখন সবে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা পূর্বে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল? 

ভাক্তার। হা।। এ চিত্ত! আমার মাথায় একবারও প্রবেশ 

করে নাই। রি 

প্রতাপ। সাড়েতিন ঘণ্টা পুর্ববে যাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, 
তাহার শরীরের অবস্থ! যেরূপ হুওয়। উচিত, আপনি গিয়। 

তাহ। দেখিতে পান নাই। 

ডাক্তার । ন! মহাশয় ! 

প্রতাপ ।« এই লকল ঘটন! ছার! সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, 
ভোর পাঁচটার সময় রামেশ্বরের বাটাতে আপনি ষে সৃতদ্নেহ 

দেখিয়। আসিয়াছেন, হয় সে দেহ হুইতে সাড়ে তিন ঘণ্টার 
বহুপূর্ধে প্রাণবায়ু বাহির হুইয়৷ গিয়াছে, নয় রেল ষ্রেশনের 

নিকট যাহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন, সে রামেশখ্বর নয়। রাত্রে 

চিনিতে পারেন নাই, অপর কাহাকেও দেখিয়া থাকিবেন। 
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ডাক্তার। না মহাশনন! আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই, 

আম নিশ্চয়ই রামেশ্বরকে দেখিরাছি। 0. 
প্রতাপ। যদি আপনার শেষোক্ত কথ! সত্য হয়, তাহা 

হইলে আময়। কি মীমাংসায় উপনীত হইব? 

ডাক্তার। আপনিকি প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইতে- 

ছেন, এতক্ষণে বুঝিয়াছি। আমিযাহাকে দেখিয়। আসিয়াছি, 

সেরামেখবর নয়। সে মৃতদ্দেহ অপর কাহারও । | 

প্রতাপ। নিশ্চয়ই। | % 

ডাক্তার। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা! কি পৈশাচিক যড়যন্ত্! 
কিন্ত মহাশয়, সত্য কথ! বলিতে কি, এসকল কথা আমার 

মাথায় একবারও প্রবেশ করে নাই। আপনার কথায় আমার 

চোখ ফুটিয়াছে, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমি ভয়ঙ্কর 
প্রতারিত হইয়াছি। | | 

প্রতাপ। নিশ্য়ই। আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি, ভদ্রলোক, 

আপনাকে সকল কথা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি। প্রকৃত 

ঘটন। এই,__রামেশ্বর প্রায় বিশ হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়! 
সরিয়া৷ পড়িয়াছে। যে দেহট! আপনি দেখয়। আমিয়াছেন, 

তাহ। রামেশ্বরের নয়। 

ডাক্তার। এখন আপনি কি করিবেন? আমাকেও বোধ 

হয় টানাটানি করিতে ছাড়িবেন না? ভদ্রলোকের পক্ষে 

পুলিস কোটে যাতায়াত কি ভয়ঙ্কর কষ্টপ্রদ, আপনি বিশেষ 
জ্ঞাত আছেন। 

প্রতাপ। আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আমি আপ- 
নাকে কোর্টে হাজির করিব ন1। 
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ডাক্তার। নিশ্চয় বলিতেছেন? 

প্রতাপ। নিশ্চয়ই ।. র্লাষেশ্বর যে জীবিত, তাহাতে বিন্দু- 

মাত্র সন্দেহ নাই। মুতদেহের সহিত আমাদের যখন কোন 
সম্বন্ধ নাই, তখন আপনাকে কোর্টে হাজির করিবার কোন 
আবশ্তাকত। দেখি না। 

ডাক্তার বাবুর সহিত এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা বিষয়ের 
'আলোচন!| করিয়!, প্রভাপবাবু তাহার নিকট হইতে বিদায় 

গ্রহণ করিলেন । 
£ 



নকল মানুষ |. *. 

এ দিবস সন্ধ্যার পর প্রতাপবাবুর বৈঠকখানায় যোগেশ 
এবং বামা আলিক্লা উপস্থিত হুইল। প্রতাঁপবাধু" তাহাদের 
অনুসন্ধানের ফলাফল জ্ঞাত হইয়া, নিজে যাহা! জানিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহাও তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। 

ঘুনিয়া আর উভয়ের বিন্ময়ের মীম! রহিল ন|। 

কিছুক্ষণ লীরব থাকিয়! প্রতাঁপবাবু বামার দিকে ফিরিয় 
কহিলেন, “বিজলীবালার গতিবিধি এবং কাধ্য-কলাপের উপর 

তীক্ষদৃষ্টি বাখিবে। সে বড় সহক্ স্ত্রীলোক নয়। তাহার 
উপর নজর রাখিতে পারিলেই আনাদের কাধ্যসিদ্ধি হইৰে।” 

তাহার পর যোগেশ বাবুকে কহিলেন, “তুমি রামেম্বরের 
ফটো! দ্বেখিয়াছঃ? 

যোগেশ.। দেখিয়াছি। 

প্রতাপ। তাহার সহিত আক্ৃতিগত তোমার অনেকট! 

সৌসাঘৃস্ত আছে। 

যোগেশ। “চোখে অনেকটা। 
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প্রতাপ। উচ্চতাতেও বটে! 

যোগেশ। অভিপ্রায় কি? 

প্রতাপবাবু কোন কথ] না৷ বলিয়া, যোগেশের মুখের 

দিকে চাহিয়! একটু হাসিলেন। যোগেশৰাবু সে হাসির অর্থ 
বুঝিয়া কহিলেন, *বুঝিয়াছি, কুবে ?” | 

প্রস্তাপ। কাল সন্ধার পরে? 
যোগেশ। আচ্ছা। 

* যোগেশ ও বাম। বিদায় হইল। 

'পরদিবস সন্ধ্যার পরে প্রতাপবাবু -বৈঠকথানায় বসিয়া 
আছেন। ঘন ঘন তামাক টানিতেছেন, আর বার বার দ্ধারের 

দিকে চাহিতেছেন, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

এমন সময়ে ভৃত্য আমিয়। সংবাদ দিল, ডাক্তার বাবু 

আপদিয়াছেন। | 

প্রতাপ। যাও, লইয়া! আইস। 

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং নিতাই ডাক্তারকে ' সঙ্গে লইয়' 

বৈঠকথানাযর় উপস্থিত হইল। প্রতাপবাবু ত্বাহাকে যত্তের 
সহিত বসাইলেন। অপরাপর কথাবার্তার পর, প্রতাপবাবু 

কহিলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমিতেছি।” 
এই কথ! ঝুলিয়া, গ্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি 
প্রস্থান করিলেন। বৈঠক খানার যেছার দিয়! ডাক্তার বাবু 

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রতাপবাবু সে দ্বার দিয়! 

কক্ষ হইতে নিষ্্রান্ত হইলেন না। বৈঠকখানা গৃহের মধ্য- 
স্থলে অন্ত কক্ষে যাতায়াতের নিমিত্ত একটী দ্বার ছিল, সেইটা 
খুলিয়া, তাহার মধ্যে অদৃশ্ত হইলেন। ূ 
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প্রতাপ বাবুর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, ডাক্তারবাবু এক 
বিকট চীৎকার করিয়া, আসন পরিত্যাগ পূর্ববক উঠির়। দীড়াই- 
লেন। প্রতাপবাবু বাটার মধ্য হইতে শশব্যন্তে ছুটিয়। আসি- 
লেন। দেখিলেন, ভাক্তারবাবু 'ভয়ে জড় সড় হুইক্কা বৈঠক- 

খানার একপার্খে দাঁড়াইয়া কাপিতেছেন, তাহার দৃষ্টি বেঠক- 
থানার ভিত্তিবিলম্বিত একখানি স্থুবৃহৎ দর্পণের উপর নিবদ্ধ। 
প্রতাপবাবু তাহার নিকটবর্তী হইয়া, তাহার এরপ অবস্থার 

কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন । রর, 
ভাক্তারবাবু হাপাইতে হাপাইতে কহিলেন, প্প্রতাপৰাবু! 

আমর! ভূল বুঝিয়াছিলাম। প্রকৃতই মরিয়াছে ।” 

প্রতাপ। কে মকিয়াছে? 

ডাক্তার। রামেশ্বর । আমর] যাহ! অনুমান করিয়াছিলাম, 

তাহা ঠিক নহে। রামেশ্বর প্রকৃতই মরিক্াছে। 

গ্তাপ। কে বলিল, রাবেশ্বর মরিয়াছে ? 

ডাক্তার। আমি বলিতেছি। অপদেবতায় আমার বিশ্বাস 

ছিল না, ভূত বলিয়া! একট। পদার্থ আছে, একথ! আমি কখনও 
বিশ্বাস করিতাম না, কিন্ত আজ আমার সে ভ্রম দূর হুইয়াছে। 

আমি স্বচক্ষে রামেশখবরের গ্রেতমৃত্তি দেখিয়াছি। 

প্রতাপবাবু হাসিয়৷ উঠিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কোথায় ?” 

ডাক্তার। এ দর্পণের মধ্যে। আপনি আমার কথায় 

বিশ্বাম করিতেছেন ন! কিন্তু প্রকৃতই আমি রামেশ্বরের প্রেতাত্মা 
দেখিয়াছি। আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবার পরেই 

এ আয়নাখানার উপর একটা -ালোকরশ্মি বিকীর্ণ হই 



৪৮ ূ গ্রতাপটাদ। 
পপ পপ পি পি পপ পপ পদ অন 

পড়িল, আমি কিছু বিশ্মিত হইয়া এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবা- 
মাত্র দেখিলাম, রামেশ্বরের প্রেভাত্ম। দণ্ডায়মান। 

' প্রতাপ। বলকিডাক্তার! | 

ডাক্তারবাবু কিন্তু ইহার কোন উত্তর করিবার পৃব্বেই, 
পুর্ববৎ ঈষল্লোহিত আলোকদীপ্ডি বৃহন্মুকুরের উপর প্রতি- 

ফপিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বরের প্রেতাত্মার পু মুহ্তি 
তন্মধ্যে গ্রতিবিপ্বিত হইল। ডাক্তার বাবু আশঙ্কাবিজড়িতম্যরে 

কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, “দেখুন-_দেখুন! এ! আবার-_ 
আবার!” | | 

প্রতাপ বাবুও মেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয্না কহিলেন, 
“তাই ত! আশ্ধ্য বটে! কিন্তু এইকি রামেশ্বরের প্রতি- 

ুন্তি?” | 
ডাক্তার । হা, এই রামেশ্বরের প্রেতাত্মা । | 

_প্রতাপ। প্রেতাক্সা বা উপদ্দেবত্তা অশরীরী প্রাণা। 

যাহার শরীর নাই, তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়! 

অসম্ভব। মুকুরে যে ব্যক্তির প্রতিবিশ্ব দর্শন করিতেছি, সে 

নিশ্চয়ই এই স্থানে উপস্থিত আছে। 

এই কথা বলিতে বলিতে দর্পণবক্ষ হইতে প্রতিচ্ছার! 
অন্তহিত হইল। পরমুহূর্ে মুকুরে যাহার প্রতিমুত্তি গ্রত্িবিশ্থিত 

হইয়াছিল, ধীরে ধীরো বশ্বস্তাপ্নত ডাক্তার বাবুর সম্মুখে আদিয়! 

দাড়াইল এবং কোন কথা ন। বলিয়া মুহূর্তমধ্যে কক্ষাস্তরে 

অদৃশ্য হইয়া গেল। 

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। কিছুক্ষণ উভয়ে 
উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া! দগ্ডারমান। অবশৈষ ডাক্তারবাবু 
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ধেন কিছু প্রক্কতিস্থ হইন্বা কহিলেন, ওঃ! এতক্ষণে আমি 
সকলই বুবিত্বাছি!” | 

প্রতাপ। কি বুবিয়াছেন ? 1 
ডাক্তার । বুঝিয়াছি, আপনি ডিটেকটিভ প্রতাপটাদ রায় 

নহেন, যড়যন্ত্রকারীদের সহিত আপনাদেরও সংশ্রব আছে। 
পাছে ভবিষাতে আমি প্রকৃত বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর করি, 

এই ভয়ে আপনারা আমার মুখবন্ধ করিতে চান। রামেশ্বরের, 

মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুবিষয়ে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস 

জন্মাইবার জন্ত প্রেতাত্মার অভিনয় মাত্র। 
ডাক্তার বাবু বিরক্ত হইল প্রস্থান করিতে উদ্ধত হইলেন। 

প্রতাপবাবু ন্মিতমুখে তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, পরাগ 

করিতেছেন কেন? ব্যাপারখান! কি ?* 

ডাক্তার। ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমি যথাস্থানে 

সকল বিষয় বিবৃত করিব। আমি আর প্রতারিত হইতেছ্ছি 

না। তোমাদের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না তোমরা! আমার 
মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। রামেশ্বরের ষে মৃত হয় 

নাই, এ কথা! আমি গ্রকাশ করিয়া দিব। 

. প্রতাপবাবু হাসিয়! কহিলেন, “বন্ছুন বসুন, এতক্ষণ প্রকৃত 

বিষয় আমি আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, আজ অপরাহে 

আমর! রামেখ্বরকে গ্রেপ্তার কছিরাছি।” 

ডাক্তার । ভাল বুঝলাম না। 

প্রভাপ। আমরা একটা লোককে রামেশখবর গ্রনে করিয়া 

গ্রেপ্তার করিয়াছি কিন্তু সেই প্রকৃত রামেশ্বর কি না, সে বিষয়ে 
এখনও বীতসংশয্ন হইতে পারি নাই। আপনি তাহাকে ভাল" 
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রূপ চেনেন, সেই জন্য আপনার দ্বারা এইরূপে সনাক্ত করিয়া 
লইলাম। এখন আর আমাদের কোন সন্দেহ নাই--আম্ুন, 
দেখিবেন আন্ন। 

ডাক্তার। কোথায়? 

ডাক্তার ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, প্রতাঁপবাবু তাহার 

হাত ধরিয়া! পার্থের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু 

"কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কক্ষের একপার্খে রামেশ্বর 

বিগর্ষবদনে উপবিষ্ট হাতে হাতকড়া । ভাক্তার বিশ্মস্ 

বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া! রহিলেন। প্রতাপ বাবু 

কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, এই ত রামেশ্বর ?” 

ডাক্তার। নিশ্চয়ই । এও কি কথনও তুল হয়। 

প্রতাপ। উহার সহিত কথ। কহিতে পারেন। 

ভাক্তারধাবু তাহার নিকটবত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“্রামেশ্বর ! তোমার এরূপ অবস্থা! দেখিয়। আমি বড়ই দুঃখিত 
হইয়াছি।” | 

রামেশ্বর ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়! কহিলেন, “এখন 
ছুঃখ করিয়া! আর ফল কি! ভুমিই ত আমার এই ছুরবস্থার 

কারণ।” | 

ডাক্তার । আমি! 

রামে। হা, তুমিই তুমিই আমায় হাবড়াপুলের নিকট 

দেখিয়াছিলে--তুমি যদি সে কথা প্রকাশ না করিতে, তাহ! 

হইলে আঙ্গ আমার এ দশ! ঘটিত ন11 

ডাক্তার। আমার ইহাতে কোন দে'ষ নাই,-আরম 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। | 
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তাহার পর প্রতাপ বাবুর 'দিকে মুখ ফিরাইয়! জিজ্ঞঁস! 
করিলেন, “আপনি যে এত শীঘ্র কৃতকার্ধয হইতে পারিবেন, 

আমার বিশ্বাস ছিল ন11” 

প্রতাপ। প্রকৃত রামেখরকে গ্রেপ্ধার করিতে পরারিয়াছি 

বলিয়া, এখনও আমার বিশ্বাস হয় নাই। 

ডাক্তার। বিশ্বাস হয়নাই! বলেন কি? আপনি কি 

বলিতে চান, এ রামেশ্বর নয়--আমি তাহাকে চিনি ন! € 

প্রতাপ বাবু ডাক্তারের মুখের উপর এক তীব্র কটাক্ষগাত 
করিয়া, মৃছ হাসিয়া কহিলেন, গ্ডাক্তার বাবু! মানুষ কত 

সহজে প্রতারিত হয়, ইহা!.হইতেই বোঝা যাইতেছে ।* 
ডাক্তারের চমক ভাঙিল। তিনি রামেশ্বরের আরও 

নিকটবর্তী হইলেন এবং তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিবামাত্র 
পরচুল খসিয়! পড়িল, কৃত্রিম শ্বশ্রগুল্ক স্থানচ্যুত হইল! 
রামেশ্বরের পরিবর্তে ডিটেকৃটভ যোগেশের মূর্তি প্রকাশ 
পাইল । 

ডাক্তার বাবু বিস্ময়ে বাঁকৃশক্তি-বিহীন। একবার বোগে- 
শের মুখের দিকে, একবার প্রতাপ বাবুব সুখের দিকে বিশ্বয়- 

বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিতৈ লাগিলেন। ডিটেক্টিভদ্ব়ও পরস্পর 
দৃষ্টিবিনিময় করিয়া! হামিতে লাগিলেন। ডাক্তার"বাবু গোলক 
ধাধার মধ্যে পড়িয়। গেলেন। এ রহস্তের কোনই মঙ্দোস্তেদ 

করিতে না পারিয়া! কহিলেন, “প্রতাপ বাবু! ব্যাপারখানা! 

কি? আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

প্রতাপ বাবু হাসিয়া কহিলেন, “আমি আপনাকে সকল 

স্বিধয় বুঝাইয়| দিতেছি । বাহাকে রামেশ্বর বলিয়া আপনার 
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ভ্রম হইয়াছিল, তাহার নাম যোগেশচন্দ্র মিত্র। ইনিও একজন 

বিখ্যাত. ডিটেক্টিভ। আমর! কোন উদ্দেম্ত সিদ্ধির জন্য 
রামেশ্বরের চেহারার অনুকরণ করিতে চাই। যোগেশ বাবু 
যে ছন্সবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে কতদূর 

'ঝামেশ্বরের অনুরূপ দেখায়, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্ত 

আপনাকে এখানে আহ্বান করিতে বাধ্য হুইয়াছি।” 
ডাক্তার। আমি এরূপ অবিকল মানুষ নকল আর কথনও 

দেখি, নাই। এ ছগ্মবেশ অতি চমতকার হইয়াছে। রামে- 

শ্বরের বিশেষ পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এ অনুব্রপের নিকট 

প্রতারিত হইবে। চেহারায়, চুলে, চোখে কিছুমাত্র পার্থক্য 
নাই। 

প্রতাপ। দেখুন, কেহ ধরিতে পারিবে না ত? 

ডাক্তার। কখনও না। আমি শপথ করিয়া বলিতে 
পারি, রামেশ্বরের পিতা মাত। জীবিত থাকিলেও এ ছগ্গুবেশ 
ভেদ করিতে সমর্থ হইতেন না। 

অপরাপর ছুই চারিটী কথাবার্তার পর নিতাই বাবু বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । ডিটেক্টিভদ্বয়ও কিছুক্ষণ গোপনে পরামর্শের 

পর বাটা হইত্তে বাহির হইলেন । 
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মৃত সঙ্জীবীত। 

পুর্ববোক্ত ঘটনার প্রায় ছুই ঘণ্টা! পরে বামাচরণ বাঁশতলার 
গলির মধ্য দিয়! বড়বাজারের অভিমুখে যাইতেছে । অপর 
এক বাক্তি তাহার অনুসরণ করিতেছে। শীতকালের রাত্রি, 

রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকের জনত। নাই। সহরের ধৃমরাশি 
ছিমের তাড়নায় উর্ধগামী হইতে সাহস না করিনা, ইতস্ততঃ 

ঘুরিয় বেড়াইতেছে। ভ্স্তশিরে গ্যাসালোকগুলি, কুহ্মটিক!বৃত 
বালারকবৎ স্তিমিতরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। বামাচরণের 

অনুসরণকারী সেই জনবিরল, স্তিমিতালোক বান্তার মধ্যে 

স্থযোগ বুঝিয়া, বামাচরণের পৃষ্টদেশে করস্পর্শ করিল। বামা- 

চরণ মুখ ফিরাইয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিল, ণকেহে তুমি ?” 

অনুসরণকারী চাপাগলায় মৃহ্স্বরে কহিল, “আন্তে, গোল 

করিও ন!। বামাচরণ, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?” 

বামাচরণ অধিকতর বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া, অপেক্ষাকৃত কোমল 

অথচ মৃদ্হ্বরে রুহিল, “না, চিনিতে পারিতেছি গ!। নাখার 

কাপড়টা খোল দেখি!” 



৫৪. প্রতাপচাদ । 

অন্নরণকারী ইতন্ততঃ ভন্নচকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন 
করিয়।৷ শালখানি খুলিয়! পুনরায় গায়ে দিবার ব্যপদেশে, 
বামাচরণকে নিজের সুখাদি দেখাইল। “ৰামাচরণ ভয়ে বিন্ময়ে 

বিহ্বল হুইয়া, সঙ্গীর হস্তধারণ পূর্বক পূর্বাপেক্স! আরও মৃদু 

কে কহিল, “সর্বনাশ! রামেশ্বর! - করিয়াছ কি? তুমি- 

কি সাহসে কলিকাতায় আসিলে? গুনিলাম, হুগলিতে 

রুহিয়াছ!” ূ 

 শ্রামে। আছি বটে, কিন্ত কলিকাতাক্ন একবার ন! আপিয়। 
থাকিতে পারিলাম ন1। 

বাম।। তুমি বড় ছুঃসাহ্সের কার্ধ্য করিয়াছ। এখানে 

আসিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় হইল ন1? 

-. 'মুছ হাসি হাসিয়। রামেশখ্বর উত্তর করিল, “মর! মানুষের 

আবার ভয় কি!” 

বামা। হা, ও কথাটা! আমার মনে ছিল না। তোমার 

সত্রীর সহিত দেখ। করিয়াছ ? | 

রামে। না। এদিকের সংবাদ কি বল? 

বামা। বড়ভালনয়। অনেকে সন্দিহান হুইয়াছে। 

রামে। মরি নাই, বাচিক়1! আছি--কেহু সন্দেহ করিয়াছে 

নাকি? 

বামা। করিয়াছে ৰৈকি। 

বাষে। কে? 

বামা। প্রতাপচাদ রাঁর়। 

রাষেশ্বর শিহরিয়! উঠিল। তাহার বিশুদ্ক মুখ হইতে অল্পষ্ট 
জড়িহম্বরে উচ্চারিত হইল, *ডিটেক্টিভ প্রভাপটাদ রায় 1” 



অ্টম স্তর. ৫৫ 
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বামা। ই|। 

রামে। কি করিয়া জানিলে? কিছু প্রমাণ পাইয়াছ? 
বামা। হু", পাইয়াছি বৈ কি। সে দিন প্রতাপ বাবু 

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! কহিলেন, “তোমাকে আমার 

“সহিভ একস্থানে যাইতে হইবে। কোন লোঁককে সনাক্ত 
করিতে হইবে । 

রামে। ও. কিছুই নয়। তুমি ভয় পাইও না। 

বামা। তাহার পর হইতেই যোগেশটাও নিত্য প্রতার্পের 
সহিত. দেখ! সাক্ষাৎ করিতেছে । গতিক বড় ভাল বলিয়। 

বোধ হয় না। 

রামেশ্বর পুনরায় শিহরির| উঠিল। বামাচরণ পুনরাহ 

কহিল, “আমার বোধ হয়, তাহার! তোমার স্ত্রীর উপর তাঁক্ষ 

দৃষ্টি রাখিতেছে।” 
স্বামে। রাখুক, সেও বড় সহজ মেয়ে নয়। 

বামা। নয় সত্য, কিন্তু তুমি যেরূপ অসমসাহসিক কার্য 

করিতেছ, যদি ধর পড়, সকল বিষয় নষ্ট হইবে। 

রামে। ভয় নাই, আমাকে ধরিতে প্রভাপের প্রতাপে 

কুলাইবে ন।। ভাকে চিঠিপত্র পাঠাইতে সাহস হয় ন1। 
বামা। কিন্ত তুমি আমাদিগকে পঞ্জ লিখিব বলিরা 

গিয়াছিলে। | 

রামে। বলিয়াছিলাম সভ্য, কিন্ত এখন দেখিতেছি, 

তাহাতে বিপদের সম্ভাবন! আছে। 

বামা। প্রতাপ বোধ হয় নবীনের সহিত দেখ! করিয়াছিল। 

রামে। করুক, সেখানে কিছু জানিতে পাকিৰে না 



৫৬ প্রতাপচাদ । 

ৰামা। উহারা এখন কেবল মালটা বাহির করিবার চেষ্টায় 
ঘুরিতেছে। 

রামে। আমারও তাই অনুমান হয়, আসল বিষয় এখনও 
বুঝিতে পারে নাই। 

এই সময়ে একজন পুলিস-প্রহরী সেই রিক্ষে আলিতেছে 

দেখিয়া, দুইজনে ছুই দিকে প্রস্থান করিল। পাপীর মন 

সদাই সন্দিগ্ধ। 
4 + ৯ রগ ক রঃ সং. 

অর্ধঘণ্ট1 পরে. যোগেশ প্রতাপ বাবুর বাটাতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ বাবু পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়া- 

ছিলেন। যোগেশকে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কতদূর 

করিয়া আপিলে ?” | 
যোগেশ। অনেকটা । বামাচরণের নিকট বেশী খবর 

ন1 পাইলেও, রামেশ্বরের বর্তমান বাসস্থান জানিয়াছি। 

. প্রতাপ। কোথায়? 
যোগেশ। হুগলী । 

এই সময়ে ত্বরিতপদে বাম৷ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। 

তাহার ললাট শ্বেদাত্ত, মুখভাব উদ্ধেগপুর্ণ, নাঁসিকায় ঘন ঘন 

নিশ্বা। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সে কোন স্থান হইতে 

অতি দ্রুত চলিয়া আমিতেছে। বাম! হাপাইতে হাপাইতে 

কহিল, “এই মাত্র বাগবাঞ্জারে * * বাড়ীতে রাদ দেখিতে 

গেল।” | 

প্রতাপ। কে? 

বাম।। রামেশখরের স্ত্রী, বিঙবলীবাল!। 



অবটম স্তর । ৫৭ 

প্রতাপ বাবু যোগেশের মুখের দিকে ডঃ টার 

"এই উপযুক্ত সময় 1» 
যোগনেশ। খআঁমার বিবেচনায়: এত তাড়াতাড়ি অগ্রসর 

হওরা ভাল হইতেছে না। 

প্রতাপ। কিন্ত উপায় নাই। এ স্থযোগ ছাঁড়িলে সহজে 
বিজলীবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। 

যষোগেশ। আমি একা যাইব ? 

প্রতাপ। না, বামাকে সঙ্গে লও | 

যোগেশ এবং ৰামা গাত্রোখান করিল। যেগেশ হাসিয়া 

কহিল, “আমি তাহা হইলে এখন হুগলী হইতে আলিতেছি 1” 

প্রতাপও হাসিয়া কহিলেন, পনিশ্চয়ই ! আমি তোমাদের 

অপেক্ষায় বলিয়া! রহিলাম 1” 

০ 



নবম শুর। 

রাসে রসময়। 

বাগবাজারে :* * * বাড়ীতে রাসে বড় ঘট।। নানা স্থান 
হইতে নান। জাতীয় লোক রাস দেখিতে আসিম্ম! থাকে) 

এমন কি, অনেক কুলের কুলবতীও ইহার প্রলোভন পরিত্যাগ 

করিতে পারেন না| গৃহম্বামীও সে জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত 

করিতে ত্রটী করিতেন না। পুরুষ এবং শ্ত্রীলোকগণের 

দণ্ডায়মানের মধ্যস্থলে ব্যবধানম্বরূপ খোটা1 পুতিয়া, দড়ি দিয়া 

বাধিয়। দিতেন। 

রাত্রি প্রায় বারট।, তবু এখনও লোকের জনতা কমিতেছে 

না। কেহ আমিতেছে,. কেহ যাইতেছে, কেহ দীড়াইয়া 

ঘেখিতেছে। অনেকে রান দেখিতে আসিয়া, রসে বিভোর 

হইয়া বাটা ফিরিতেছে। কে বাবাসনীলার রসরঙ্গ দেখিয়! 

রসাপল,তহদয়ে কোন রনিকার আধ-অবগুনাচ্ছাদিত বহ্কিম- 
নেত্রের দিকে চাহিয়! আছে। . 

ডিটেক্টিত যোৌগেশ ও বাম। এই বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, জনতার সহিত মিশিয়া গেল কিন্তু পরস্পরের প্রতি 

পরস্পরের লক্ষ্য রহিল। যোগেশ বিজরলীবালাকে পুর্কো আর 



নবম সর। ৫৯ 

কখনও দেখেন নাই, সুতক্াাং চিনিতেন না। বাম, স্রীলোক- 

দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়! তাহার. অনুসন্ধান করিতে লাগিল । 

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধান পাইয়া ইঙ্গিতে পে বিষয় যোগেশকে 
জানাইল। 

সমুজ্জল দীপ্ত দীপালোকে.যোগেশ বাবু চাহিয়া দেখিলেন, 

প্রাঙ্গণের একপার্থে এক ুন্দরী দণ্ডায়মান । বনুমূল্য একথানি 

গাত্রবস্ত্রে সুন্দরীর বরাঙন্নের অধিকাংশ সমাচ্ছার্দিত। পদনিয্ন- 

ভাগ এবং দক্ষিণহস্তের কিয়দংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিব্'। 

অৰণ্ডঠনভার ঈষৎ উদ্মোচিত। সেই ঈষহুণুক্ত অবগুঠনের 
মধ্য দিয়া নীলোজ্জল নেত্রের চটুলদৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত 
হইতেছিল। নীলিম আকাশপ্রান্তে প্রভাতের সুখতারার 

স্তায় সেই নীলায়ত নয়ন দুইটি সমুজ্জল, প্রদীপ্ত এবং প্রথর। 
সুখাবরবের অতি সামান্য অংশ মাত্র যোগেশের দৃষ্টিগোচর 

হইলেও, তিনি বুঝিলেন, যুবতী পরম সুন্দরী । 
বাম। ক্রমশঃ অগ্রবন্তিনী হইয়৷ বিজলীবালার পার্খে আসিয়া 

দাড়াইল। তাহার এখন বৃদ্ধা বৈষবীর বেশ। সে ধীরে ধীরে 

বিজলীবালার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। বসনাকৃ্ট৷ হইয়] 

কুন্দরী মুখ ফিরাইয়৷ বস্ত্রাকর্ষণকারীর দিকে চাহিল। একবার 
তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয় জিজ্ঞাস! কদ্রিল, “কেগা 

তুমি ?” | 

বাম! ঈষৎ হাসিয়া! কহিল, “আমায় তুলিয়া গিয়াছ বিজলী?" 

সুন্দরী শিহন্িয়। উঠিল। মুথকমলে মুহূর্তের জন্য উদ্বেগের 
চিহ্ন প্রকটিত হুইল। অদূরে দীড়াইয়া যোগেশ যুবতীর মধ 

ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। 
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. মুহূর্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থা হইয়া! বিজ্লীবালা কহিল, “ভুলি! 
গিক়াছি! আমি কি তোমায় চিনিতাম? টি আমি ত 

তোমায় কখন দেখি নাই ?” 

বাম । দেখিয়াছ বৈ কি, চিনিতে পারিতেছ না। রোগে 

শোকে আর কি আমার সে চেহারা আছে। একথা এখন 

থাক, আমার পরিচয় পরে দিব। এখন তোমায় গোটা ছুই 

কথ। বপিতে চাই। ্ 

",বিজলী। কি কথা? 

বাম1। তুমি এখানে আসিয়া ভাল কর নাই। তোমার 

বিপদের আশঙ্কা আছে। 

ৰিজলী।. বিপদ! কিসের বিপদ? 

বাম।। সে কথা এখানে নয়, বাহির হইয়া আইস, 
বলিতেছি। | 

বিলী। আমি তোমায় চিনি না, তোমার সহিত বাহিরে 

যাওয়াতেও ত বিপদের আশঙ্কা আছে? 

বাম! । "আমি তোমার অপরিচিতা নই। আমি তোমায় 
বালিকাকাল হইতে চিনি। তোঁষার নাম-_বিজলীবালা, তুমি 
রামেশ্বরের স্ত্রী । 

বিদলীকাল। তীক্ষুদৃষ্টিতে বামার সুখের দিকে একবার 

চাহিল। এবামা কে? প্রকৃতই কি সে তাহাকে চেনে? 

বাম। ভাহার মনোভাব বুঝতে পারিয়া অবিক্ৃতভন্বরে কহিল, 

“তোমার উপর অপর লোকেরও নজর পড়িয়াছে।” 

'বিজলী। পড়িলই বা, তাহাতে ভয় কি? শ্ত্রীলোক 
দেখিলে চাহিয়া দেখ! পুরুষের একট। রোগ। 

চি 
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বামা। সতা, কিন্তু যাহার অতি অন্্দন মাত্র স্বামী 

বিয়োগ হইয়াছে, তাহার রাস দেখিতে আসা কি লোকের 

চক্ষে ভাল দেখায়! এখানে এমন লোক থাকিতে পারে, 

যাহার সোমার উপর সন্দিগ্রচিত্তে চাহিৰার অধিক!র আছে। 

বিজলী। তুমি আমায় কি করিতে বল? 

বামা। তুমি এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিও ন।। বাড়ী 

চলিয়! যাও। চল, ন1 হয় আমি তোমায় রাখিয়৷ আমি। 

বিজলী । তুমিকে? তোমারনামকি? ঝা 

বামা। বাহিরে চল বলিব। দেখিতেছ না একট! লোঁক 
আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, আমাদের কথাবার্! 

শুনবার জন্ত কান খাড়। করিয়। দাড়াইয়৷ রহিয্াছে। 

বিজলী। টক? কেলোক? 

বাম ইঙ্গিতে যোগেশকে দেখাইয়া দিল। বিজলীবালা 

চাহিয়া দেখিল-_-আপাদমস্তক বন্ত্াচ্ছার্দিত বাসশুবিকই একটা 

লোঁক তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে মুখের যে অংশ দেখা 
যাইতেছে, তাহ! দ্বারা অতি পরিচিত ব্যক্তিও তাহাকে চিনিতে 
পায়িবে না । বিঙ্গলীবাল! জিজ্ঞাসিল, “কে ও লোকটা ৮ 

বাগা। আমার অপেক্ষা তুমি ভাল চেন। 

বিজলী । না, আমি উহাকে কখন দেখি নাই দেঝিলেও 

যেরূপভাবে মাথায় মুখে কাপড় জড়াইয়াছে, চিনিতে পারিৰ 

'না। চল, আমর! বাহির হইয়! যাই। 

উন্তয়ে বাটীর বাহির হইল। রাস্তায় আসিয় বিজলীবাল! 
কহিল, প্তুমি কে না নি আমি ভোমার রি শা 

সাহস করি না।” | 
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বামা। আমার নাম তাঁর বৈষ্ণবী--আমার ভুমি চেন 
না? উমেশ চাটুর্য্ের বাড়ীর পাশে যে.আমাদের রা ছিল, 
এখন মনে পড়ে ঁ 

বিশ্মিত হইয়া! বিজলীবার্লা কহিল, প্তার! টিন তোর 
এমন চেহারা! হইয়াছে। এতদিন তুই কোথায় ছিলি ?” 

বাঙা। এখানে তেমন উপায় না থাকাতে বর্ধমানে গিয়া 

বাম করি। সেখানে কর্তা মারা যায়, তাহার পর নান। 

্থইনে খুরিয়া ফিরিয়া, কাঁণী বৃন্দাবন দেখিয়া আজ কয়েক মাস . 
কলিকাতায় আসিয়! বাস করিতেছি । 

বিজলী। কি করিয়া! জানিলি আমার এখানে বিপদের 

সম্তাৰন৷ আছে? 

বামা। সেই লোকটা আর একটা লোকের সহিত তোমার 

সম্বন্ধে কি কথাবার্তা কহিতেছিল। তাহাদের সকল কথ! ভাল 

গুনিতে পাই নাই। 
বিজলী । লোকট! কে? 

বামা। বোধ হয় কোন গোক়েন্।।। প্র দেখ লোকট! 

এখনও 'আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। 
: এই বলিয়। বাম! পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়!, নিনিনার 

দেখাইয়া দ্বিল। বিজলীবাল। কিছু চিস্তিত্ত হুইয়া কহিল, 
“উহার উদ্দেস্ত কি? কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে?” 

বামা। বোধ হয়, তোমার সহিত কথ! কছিবার সুযোগ 
খুঁজিতেছে। আমি সরিয়া দাড়াই, তুমি চর সহিত 
সাক্ষাৎ কর। | 

বিজলী। না, তুই যাস নি। আমি-_ * 

৪ 
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কিন্ত বাম! তাঁহার কথ্থা শেষ হইতে না হইতে পাশের 

একট! অন্ধকার গলির মধো সক্ষিয়া গড়িল। বিজলীবাল! 

কিংকর্তব্য বিমূড়ার ভয় দীড়াইয়া রহিল/সহসা কোন 

বিষয় নিদ্ধারণ করিতে পারিল না। একবার মনে করিল, 

তার! বৈষ্ণবীর অস্গুদরণ করি, এত গলাতে একাকিনী যুবতী 

স্্রীলোকের পথে বাহির হওয়া নিরাপদ নহে। পরমুহূর্তে 

বসনাভ্যন্তরে গুপ্ত ছুরিকার বিষয় ভাবিয়া! ঈষৎ হাসিল এবং 
ক্রুতপদে পথাতিক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকদুণ্ধ 
অগ্রসর হুইবার পুর্কেই অনুসরণকারী পার্বতী হইয়। বিস্কৃত- 
কে কছিল, “গুন্দরি ! কির়াস দেখিতে আনিয়াছিলে? না, 

কোন নূতন রসময়ের সন্ধানে বাহির হুইয়াছিলে ?” 
নন্দরী সাহসিকা হইলেও অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। 

লোকটার বলিকতার অন্তরে বিরক্ত হইলেও, মুখে কোন উত্তর 
বাহির হইল না। পুক্রষ পুনরায় কহিল, “কি জন্ত এখানে 

আসিগাছিলে ?” ্ 

বিজলী। তুমি কিরকম ভদ্রলোক? অসহায়! কুলম্ত্রীর 
সহিত এক্দপভাবে কথাবার্তা কছার কি কিছু বাহাছুরি আছে? 

পুরুষ। ন1 থাকিতে পায়ে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত 

প্পে। এরূপ মনোমোহছিনী বেশে রাস দেখিতে আমায় তোমার 

বাহাদুরি আছে! বাঃ! বেশ খেল! খেলিতেছ! 

বিজলী । সাবধান! কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ? 

কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ? 

পুরুষ। বিজলী! তুমি যদি আর একটু সাবধান হইতে, 
তাহ! হইলে ভাপ হইত! এত তাড়াতাড়ি কোন কাঞঙ্জ ভাল 
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নয়। ভোমায় বুদ্ধিমতী এবং চতুরা বলিকাই আমার জ্ঞান 

ছিল, এখন দেখিতেছি, তুমি বড়ই নিব্বোধ! 

বিজলী | তুমি কে? তোমায় খুব চতুর বলিয়া! রোধ 

হইতেছে! 
- পুরুষ । আমি কে পরে বলিব। নিজের বিপদ কিছু 
বুঝিতে পারিয়াছ ? পেছনে লোক লাগিয়াছে, জানিতে 

পারিয়াছ? 
**বিজলী। কেলোক ? 

পুরুষ। গোয়েলা। | 

বিজলী। তুমিকি গোয়েন্না? 
পুরুষ। আমি নিজের কথা তোমায় বলি নাই। যাহারা 

তোমার অন্গসরণ করিতেছে, তাহারা বড় সহজ লোক নয়।. 

বিজলী। গোক়েন্াকে আমার ভয় কিসের? কি জন্তু 
তাহারা আমার অনুমরণ করিবে? 

পুরুষ। টাক। কড়ি, বন্ধকি খৎপত্রের সন্ধানের জন্ত। 

বিজলী । তুমি অমন চাপ! গলায় কথা কছিতেছ কেন? 

পুরুষ। চাপ! পরায় কথা কহিতেছি কেন? এখনও কি 
বুবিতে পার নাই? এখনও কি.আমায় চিনিতে পার নাই? 

সহজ শ্বরে রথ! কহিলে তুষি কেন) এতক্ষণ অনেকে চিনিতে 

গারিত। | 

ৰিজলী। তোমার মুখের কাপড় খোল। মুখখান। দেখি। 

পুরুষ। এ পোড়ার মুখ দেখাইবার আর সাধ নাই, তুমিও 

শেষে বাদ্দীহইলে। তোমার স্বামী মরে নাই, জীবিত আছে, 

লোকের মনে সনেহ হইয়াছে, তাহার কিছু সংবাদ রাখ ? 
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বিজলী । তুমি কে? তোমার মুখখানা না দেখিলে আমি 
ভোমার কোন কথার উত্তর দিব ন]। 

পুরুষ । বামেশ্বরের কোন বন্ধু। 

বিজলী । তুমি কি বামাচরণ ? না-অসস্তব! 

পুরুষ। আমি বামাচরণ নই। অপর কোন বন্ধু। তুমি 
রাত্রিকালে একাকিনী কেন বাটার বাহির হুইয়াছ? তোমার 

কার্যকলাপের উপর লোকের সন্দেহ জন্মিলে, সকল দিক নষ্ট 

হইবে, তাহা! কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমি তোমার 
নিকট আর ও সকল গিনিষ রাখিতে সাহম করি ন!। 

পুরুষটা এতক্ষণ একটা বাটার ছায়ায় দীড়াইয়৷ কথ। 
কহিতেছিল। বিজলীবাল! বনু চে্1 করিয়াও সেই অন্ধকারের 

মধ্যে তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। 

এক্ষণে কথা কহিতে কহিতে পুরুষটী যেন হৃদয়ের উত্তেজনা- 
বশতঃ পূর্বপাবধানত! বিস্থৃত হইয়া, গ্যাসালোকে আত্মপ্রকাশ 

করিয়া ঈাড়াইল। অপতর্কতা প্রযুক্ত মন্তকাচ্ছাদনও যেন 

ঈষৎ অপসারিত হইয়! পড়িল। বিজলীবাল যুবকের মুখের 
দিকে তীক্ষদৃ্টি সঞ্চালিত করিয়া শিহুরিয়1 উঠিল। বিশ্বাস হইল 
না, পুনরায় চাহিল, পুনরায় হৃদয় কাপিয়া! উহিবা! রমণী 
মৃহকণ্ডে জিজ্ঞাস করিল, “তুমিই না কিছু পুব্বে আমাকে 

একাকিনী বাটা হইতে ৰাহির হইবার জন্ত কতই ভতসন। 

করিতেছিলে ?” 

পুরুষ। হা-করিতেছিলাম, এখনও করিতেছি। 

বি্লী। তুমি কি এখানে আসিয়! ভাল করিয়াই? কি 

সাঁহনে তুমি কপিকাতায় পদার্পণ করিলে £ 



৬৬  প্রতাপচাদ 

পুরুষ । ভন নাই, আমাকে কেহ চিনিতে পান্িবে'না। 

তোমার জন্তই আমার বেশী ভয়। 

 বিজলী। এখানে দ্রাড়াইয়৷ কথাবার্তা কহা নিরাপদ নয়। 

বাড়ী চল। | পু 

পুরুষ। এক সঙ্গে যাওয় হইবে না। তুমি অগ্রসর হও, 

আমি অপর রাস্ত। দিয় খানিক ঘুরিয়1 ফিরিয়া! যাইব। বন্ধক 

থৎপত্রগ্ডল। এবং টাকাটা সাবধানে রাখিয়াছ ত? 

, বিজীবালা পুরা শিহরিয়! উঠিল। সনদোহে সন্দেহে 
জিন্তাসা করিল, “ভাল করিয়া মাথার কাপড়টা খোল দোখ, 
মুখখানি অনেক দিন দেখ নাই।” 

পুরুষও রহস্তচ্ছলে কহিল, “কেন, ইহারই মধ্যে কি ক 

থানি মন হইতে মুছিয়। ছে ?” 

বিজলী। না রসমরন! আর অত রসিকতায় কাজ নাই। 

মুখের কাপড়ট। একবার সরাও দেখি। 

এবার পুরুষ অন্তরে শিহুৰিয়া উঠিল । ভাবিল, কাজটা 
বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে । অন্য উপায় ছিল না, মাথা ও 
মুখের কাপড় অপসারিত করিল। ৰিজলীবাল! ক্ষণকাল সেই 
মুখের দিকে চাহিয়া, ভয়ে এক বিকট চীৎকার করিয়। উঠিল। 

আপাদমস্তক,কাপিতে লাগিল। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার 
উপক্রম হইল। পার্থস্থিত গ্যাসন্তস্ত ধরিসা না দাড়াইলে, বোধ 

হয় মাথ! ঘুরিয়] পড়িয়া! যাইত। 
ক্ষণকাল মধ্যে গ্রক্কৃতিস্থা হুইয়। বিজলী বাল। নয়নোন্বীলন 

করিল। পুরুষ চলিয়! গিয়াছে, ভাহার স্থানে তারা বৈষ্বী 

ঈাড়াইয়। রহিয়াছে। 



নবম শুর। ৬৭ 

বিজলীবাল! চাহিয়া দেখিবামাত্র তাঁরা কহিল, “অমন 
করিয়। চীৎকার করিয়। উঠিলে কেন? ও লোকট। কে?” 

বিজলী । ও এককন গোয়েন্না। 

তারা। তোমায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল? 

বিজলী। আমার নিকট একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় 

ছিল, কিন্তু আমি নিতাত্ত বোক। নই। তার1, তুই কাল 
প্রাতঃকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিস্, আমি এখন চলি- 

লাম; বিশেষ কাজ আছে। 

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া! বিজলীবাল! প্রস্থান কর্রিল। 

বামা বা তার বৈষ্ণবী সেই স্থানে টাড়াইয়া রহিল। 



দশম শর। 

সস উস 

ছুরভিসন্ষি। 

খিদিরপুরে বিজপীবালার প্রথম স্বামী উমেশ চাটুর্যের 
বাটার পার্ে বাস্তবিকই তারানাম়ী এক বর্ধিয়সী বৈষ্ণবী বাস 

করিত। ট্বষ্বী বড়ই রলিক] ছিল, প্রায়ই চাটুধ্যে বাড়ীতে 
যাতায়াত করিত। বিজলীৰালার সহিতও তাহার বেশ 
আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তার! বৈষ্ণবীর স্বামী বা উপপতি 

(কোন্টা ঠিক, তাহা কিন্তু ্ষেহ বণিতে পারিত ন1 ) তিক্ষাল্ধ 
অর্থে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। সহছস। এক দিবস বৈষ্ণব 

বৈষ্ণবী খিদ্িরপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়! যায়.। সেই অবধি 

আর কেহ তাহাদের কোন সংবাদ পায় নাই। বাম! বিজলী- 
বালার পুর্বলীবনের ইতিহাস সংগ্রহার্থ খিদিরপুরে গিয়া এই 

মকল সংবাদ জানির। আইসে। 

বি্ললীবাল! প্রস্থান করিল, বাঁস। সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া 
হিল। অবিলঘ্বে এক মাড়ওয়ারি যুবক আলিয়া তাহার পার্ছে 

দাড়াইল। বাম! তাহার দুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
"যোগেশ বাবু! কতদুর কি করিলেন? কিছুবুবিলেন কি ?” 



দশম সর । | ৬৯ 

বিজন্পীবাল] যাহার সুখ দেখিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিস 

উঠে, তিনি তে ভিটেক্টিভ যোগেশ বাবু. পাঠক. পাঠিকা 

বছ পুর্বে তাহ! বুঝিতে. পারিয়াছেন্। তিনি, মৃচ্ছিতা প্রার 

বিজলীবালার পার্থ ত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে বেশ পরিবর্তন করিলেন। 

এখন তাহাকে দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া চেনা ষায় না। 

বামার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কহিলেন, প্ছু'ড়ীটার মনে একট! 

সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমি পৃর্কেই প্রতাপ বাবুকে ৰলিয়ান্িল/ম," 

এত ভাড়াঁতাঁড়ি করিলে কার্য্যোদ্ধারে বিদ্ন ঘটিবে। তুমি এক 
কাজ কর। সে এখনও বেশীদূর যাইতে পারে নাই, তাহার 
অনুসরণ কর।* 

বামা। এখন আর অনুসরণে ফল কি? 

যোগেশ। আছে। ও বাটীষাইয়াই বামাচরণের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে। যদি কিছু শুনিতে পাও, আমাদের 

কার্যোদ্ধার হইবে। ১ 

বাম। প্রস্থানোগ্ভত1! হইল! যোগেশ কহিলেন, “ও বেশে 

নয়।” বাম! কোন কথ। ন বপিয়া পাশ্বস্থ অন্ধকার গলির 

মধ্যে প্রবেশ করিল। | | 

তার! বৈষুবীর নিকট বিদায় লইয়া, বিজলী]বালা দ্রুতপদে 

ৰাটার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু অধিক পথ অগ্রসর 
হইবার পৃবেরই এক মুসলমান বালক অলক্ষিতে ছায়ার স্তায় 

তাহার অন্থসরণ করিতে লাপিল। এই মুসঙ্জমান বালক 

অপর কেহ নহে, পাঠকের পরিচিত মেয়ে গোয়েন্দা বাম] । 

বাষা ডিটেক্টিভশ্রেষ্ঠ প্রতাপ টাদের শিষ্যা। অত) সময়ের 



৭০ প্রতাপঠাদ। 
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সিদ্ধহত্তা। অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়। মুহূর্তথমধ্যে 

এক মুসলমান বালকের বেশ ধরিদ্না, বিজলীবালার অন্ুগমনে 

প্রবৃত্ত হইল। 
প্রকাশ্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া, গলি-ঘুঁজি ধরিয়৷ বিজলী" 

বাল সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হুইল। অনুর্েই 
বাগবাজারের খাল--চন্রকরোজ্জল হইয়া, ঘোড়শীর নিতছ্ছে 

-হ্বর্ণ মেখলার স্ায়, রাজধানীর বিপুল নিতশ্ব বেন করিয়া 
পড়িয়! রহিয়াছে । এই খাতের সন্গিকটেই এক বিরলবসতি 

পল্লিতে রামেখরের বাস। নিকটে আর বড় একট! ভদ্র- 

লোকের আবাস নাই। শ্রমজীবীগণের ছুই একট। পর্ণকুটীর 
অথব মহাঁজনী 'আড়ৎ। 

বিজ্লীবাল! বাটীর নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময়ে এক 

যুবক ভ্রতপদে তাহার দিকে অগ্রসপ্ধ হইতে লাগিল। বিজলী- 

বাল! তাহাকে দুর হইতেই চিনিতে পারিয়া কহিল, “কেও, 
বামাচরণ না কি?» | 

যুবক কহিল, “হা! । তুমি,আসিয়াছ, ছালই হইয়াছে, 
আমি তোমারই সন্ধানে ঘুরিতেছি 1” 

বিজলী ।, আমারও তোমাকে বড়ই আবগ্তক।. দেখ 
পাইয়াছি ভালই হইয়াছে। চল, বাড়ীর পেছনে পুকুরধারে 

বসিগে। বাড়ীর মধ্যে কথাবার্ভ। কহিবাঁর সুবিধ! হইবে ন1। 

বামাচন্ধ বিন! বাক্যব্যক়ে বিজ্মলীবালার পশ্চাংবর্তী হইল। 

বাড়ীর পশ্চাতে একটী পুঞ্চরিনী। পুফরিণীতে জল সামান্ত, 

ধায় ধারে! ছুই চারিটা বৃক্ষ । নিকটবর্তী "নীচ জাতীয় 



দশম সর । ৭১ 

জ্রীলোকের দিনের বেলার হত্তপদাদি প্রক্ষালন এবং সামান্ত 

গৃহকর্্াদি সমাধার জন্য আনিয়া! থাকে । ঝাত্রে এখানে বড় 
একটা লোকের সমাগম দেখা যায় না। পুক্করিণীর একটা ঘাট 
ইষ্টক-নিম্মিত, বিজলীবাল! বামাচরণের সহিত এই বাধাঘাটের 
সোপানতলে আসিয়া উপবেশন করিল। বাম! নিঃশবাপদ- 

সঞ্চারে তাহাদের অনুগমন করিয়!, অদুরবর্তী তটলগ্র একটা 
বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিরা দণ্ডায়মান হইল। বিজলী- 
বাল! বা বাঁমাচরণ ইহার বিল্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। / 

ভপবিষ্ট হইয়৷ বামাচরণ কহিল, প্রামেশ্বর কলিকাতায় 

আসিয়াছে !» 

বিজলী ।. কে বলিল? 

বামা। কিছু পূর্বে তাহায়-সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
বিজনী। কোথায়? কিরপে? 

বামাচরণ আমুপুবিবক সকল বিষয় বলিল। তাহার কথা 

সমাপ্ত হইলে বিজলীবাল কছিল, 'বামাচরণ ! তোমাকে 

আমি চতুর বলিকসা। জানিতাম।» 

ঘ বাম! । কেন, কি হইয়াছে? তুমি ফি মনে কর আমি 

মিথ্যা বলিতেছি ? | 

বিজলী। আমি বলিতেছি, আমার স্বামীর, সহিত আজ 

তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই। 
বামা। বলকি! তাহাকে দেখিলাম, তাহার সহিত 

কথ! কহিলাম, আর তুমি বল কি নাআমার স্বামীর সহিত 

তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্যাপারখানা কি? তুমি থে 

আমার গোলকধাঁধায় ফেলিয়। দিলে! 
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বিজলী। গোলকর্ধাধা নিশ্চয়ই । বাঞছাকে তুমি দেখি- 

রাছ, সে আমার স্বামী রামেশ্বর নয়! 5... পর 
বিশ্রয়ে বামাচরণের চক্ষুদ্ঘয় বিস্ফারিভ চইল। কষ্ছিল, 

“বলকি! কেসেতবে?” 

বিজলী। বড় শক্তলোক। গোয়েন্দা-_ 

বামা। হা, গোয়েন্দা ষে আমাদের পশ্চাৎ লাগিয়াছে, 

তাহ আমি রায়েশ্বরকেও বলিয়াছি। 

বিজলী। আমি তোমার রামেশ্বরকে দেখিয়াছি। 

বামা। “আমার রামেশ্বর,-_তোমার রামেশ্বর পৃথক ন। 
কি? হেয়ালি ছাড়িয়া সাদ! কথায় ব্যাপারখানা কি বল 
দেখি? 

বিজ্লী। ব্যাপার বড় গুরুতর । আমাদের অবস্থা এখন 

নিরাপ্ নয়। তুমি বা আমি যাহাকে দেখিয়াছি, সে প্রকৃত 

রামেশ্বর নয়। সে তাহার নকল। বামেশ্বরের বেশ ধরিয় 

তোমায় ঠকাইয়। গেছে, আমি বড় শক্ত মেয়ে, শীস্ প্রতারিত 

হই নাই। 

বামাচরণের বুক কাঁপিয় উঠিল। ভগ্রন্বরে কহিল, “নকল 

রামেশ্বর। অসম্ভব! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চুল, সেই 

চেহার1। অবিকল! বলকি! ভোমার কথ। শুনিয়া আমার - 

হাত প1 যে পেটের ভিতর ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে । এমন 
লোক কে আছে যে, রামেশ্বরের রূপ ধরিয়! আমিয়! আমার 

চক্ষে ধুলা দিয়া ধাইবে ?” ্ 
বিজলী । এ কার.থেল! বুঝিতে পারিতেছ না? চতুর 

চুড়ামণি প্রতাপঠাদ রার আমাদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে। 

পশাসপদ এ পেস তি ২ শা লি পপি পপ সপ পর পপ ৬০৮০৮৭০ ০০০ ০০৮ ৯ কাজ 
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খাষেশ্বর য়ে জীবিত, তাহা সে সন্দেহ করিয়াছে। সন্দেহ 

করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। কতদূর সতা, তাহাই পরীক্ষা 
করিবার জন্ত এই জাল পাতিয়াছে। 

বামা। তোমার সহিত দেখ! হইলে কি বলিল? 

বিজনী। আমি রাস দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই জন্য 

আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার ছল্মবেশ যতই 

অবিকল হউক, আমার চক্ষে কখন ধুলি দিতে পারিবে না। 

সুখের আবরণ অপসারিত করিবামাত্র আমি তাহাকে চিনিঃত 

পারিয়াছিলাম। তাহার কথাতেই সে ধর! পড়িয়াছে। 
বামা। কিরকম? 

বিজলী । আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধকি খৎপত্র এবং 

টাক] কড়ি ভাল করিয়! রাখিয়াছ ত?% এই কথাতেই 

আমার সন্দেহ জন্মিল, কারণ আমার নিকট উহার কিছুই 

নাই। 

বামা। এখন উপায়? প্রগ্াপ এবং তাঁহার সহযোগী 

যোগেশ জানিয়াছে, রামেশ্বর জীবিত, কিন্তু মাল পত্র কোথায় 

তাহ! জানে না_তাহারা এখন তাহারই সন্ধানে খঘুরিতেছে | 

বিজলী । নিশ্চয়ই । এখন আমার যুক্তি শোন.। রামেশ্বরের 

নিকউ হইতে টাকাটা হস্তগত করিতে হইবে । মুদি সে ধরা 

পড়ে, চোরাই মাল বাহির হইবে না। তাহার নিকট থাকিলে 

সমস্ত নষ্ট হইবে। আমাকে পথে দাড়াইতে হইবে । 

. বামা। হণ্দ সে নাদেয়? 

এই কথা জিজ্ঞাস! করিয়া বামাচরণ পার্খ্চারিনী বিজ লী- 

বালার মুখের' দিকে চাহিল। বিদ্গলীবালাও তাহার প্রশ্নের 
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গুড়ার্থ বুঝিয়। তাহার সুখের দিকে বিছ্যাতবর্ষিণী এক কটাক্ষ 

করিয়া, অচঞ্চল ম্বরে কহিল, প্যেরূপে পারিবে, লইয় 
আসিবে ।* রী 

উভয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব। বামাচরণের বুফের 
নধ্যে কাপিয়া উঠিল। কহিল, “সত্য বলিতেছ %* 

বিজলীবাল অবিরৃত স্বরে কহিল, প্বাঙজাচরণ! তুমি 

কি আজও আমায় চিনিতে পার নাই? এতদিন বাহার 

করিয়া আঁজও কি আমার হৃদয় জানিতে পার নাই? খানি 
সমস্ত ঠিক করিলাম__ড়ঘন্ত্র করিয়া একজনের বিশহাজার 

টাক ফাক করিয়! দিলাম-_ বুদ্ধি দিয়, মতলব অশাটিয়া লোকের 

চক্ষে ধুলি দিলাম, কিন্ত আমার তাতে কি হইল? রামেখর 

আমায় বিশ্বাস করিতে পারিল ন|। বিশ হাজার টাক1 লইয়া 

সরিয়া দাড়াইল। এখন যদি ধর! পড়ে--সে ত যাইবেই-_ 

সঙ্গে সঙ্গে টাকাটাও যাইবে। তাহার প্রতি কোনকালে 

আমার আন্তরিক অনুরাগ ছিল না, হইবেও না। শোন বামা- 

চরণ 1”? 

এই পর্যাস্ত বপিয়৷ বিজলীবাল। সেই চন্জ্রকরপ্লাবিত সোপান- 

লে বসিয়া, মুগ্ধ বামাচরণের মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া, 

তাহার স্বন্ধে উপর মৃণালবৎ ভুজবল্ী স্থাপন পূর্বক কহিল, 

₹পশোন বামাচরণ ! যেরূপে পার, কলে কৌশলে, ছলে বলে 

রামেশ্বরের নিকট হইভে টাকাট। হস্তগত করিতেই হুইবে। 

সে জীবিত আছে, পুলিসের মনে সন্দেহ হুইয়াছে--পুলিস 
ছাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরে ধরুক- আমাদের 

ক্ষতিবুদ্ধি নাই। টাকাটা কিন্ত পূর্বে আত্মসাৎ কর! চাই।”: 
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উৎদাহে আনন্দে উৎফুল্ল হুইন্া! অন্ুগৃহীত বামাচরণ কহিল, 

প্নিশ্চয়ই। লোকে জানিয়াছে, রাষেখর মকিয়াছে। বাচিরা 
আছে, পুলিমের সন্দেহ মাত্র--প্রমাণ কিছুই,নাই। মরা 

মানুষকে মারিলে ফাসি হয় না। সুতরাং ধরির! রাখ, রামেহুর 

মরিয়াছেই--টাক1 হস্তগত করিতে বড় বেগ পাইতে, 

হইবে না» 
বিজলীবাল। মুখ দিয়! এতক্ষণ যাহ] বাহির করিতে পারিতে- 

ছিল না, বামাচরণের মুখে তাহ প্রকাশ পাইল। বিজনী- 
বালার চোখ দিয়া এক প্রকার দীপ্তি বাহির হইতে লাগিল 

বামাচরণকে বাহ বেষ্টনে বক্ষে টানিয় পাপিয়মী তাহার 
কম্পিত ওষ্ঠে আপনার উষ্ণ অধরোষ্ট স্থাপন করিয়া কহিল, 
“তবে এই কথাই ঠিক?” তাহার পর মাথা! তুলিয়। হিংসা- 
পরায়ণ ব্যাসত্রীর স্তার সুন্দর গ্রীবা-ভঙ্গী করিষ্কা, পূর্ণদৃষ্টিতে 
বিহ্বল বামাচরণের হর্ষপ্রফুল্প নেত্র প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়। 

রহিল। যেন তাহার হৃদয়ভাব চোখে কতথানি প্রতিফলিত 

হইয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্ত ততপ্রতি চাহিয়। দেখিল। 

বামাচরণ-_মুঢ়, কামার্ত পিশাচ,--সোৎসাহে কহিল, “এই 

কথাই ঠিক 1” 

তাহার পর পিশাচ পিশাচী গাত্রোখান করিল। শশিকর- 

বিধৌত সুপ্ত ধরাবক্ষে ঈাড়াইয়া, পরস্পর পরস্পরের মুখ গ্রতি 
আর একবার সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া, পরস্পরের নিকট বিদায় 
লইয়া! আপন আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। সেই সমক্ষে 
সেই স্থানে যদ্দি কেহ দর্শক থাকিত, মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ 

করিদ্। দেখিবার যদি কাহারও ক্ষমতা থাকিত, দেখিত, ছুই 
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জনের স্বদয়ে কি বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি বিরাজ করিতেছিল। % 

প্রেমিক প্রেষিক1 সতৃষ্ণ নেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিল,-_ 

একজনের চক্ষে আকাজ্ষার প্রবল তৃষা, মিলনের মর্মভেদী 
আকুলত1--অপরের দৃষ্টিতে স্বার্থ-সাধনের প্রদীপ্ত শিথা__ 
প্রতিছিংসা-পরারণ! দানবী হৃদয়ের নারকীয় ছবি অন্ুরাগের 
মোহময় আবরণে ঢাকা। একজন স্বার্থ-সাধনের জন্য অপরের 
অঙ্কে ঢপিয়া পড়িতেছে,_অপরে হৃদয়-বৃত্তির উত্তেজনায় 
অৃহাকে বক্ষে ধরিতেছে! ইহারই নাম প্রেম_সাধারণ . 

,চক্ষে ইহারই নাম ভালবালা! ষেস্থান স্বার্থের বিষাক্ত নিশ্বাসে 

মলিনত1 প্রাপ্ত, সেখানে প্রেদের হ্থান নাই। যেখানে প্রেমের 

পবিত্র আলন বিস্তৃত, তাহার বহুদূরে স্বার্থ বিনতবদনে দণ্ডায়- 

মান। মানব ইহা! বুঝিয়াও বুঝে না, মোহকক্ী আকাজ্ষার 
কাষাঘাতে দেখিয়াঁও দেখে না, তাই সংসারে এত অনর্থের 

ঝঞ্চাবাত--নারকীয় দৃশ্তের এত বিকটাভিনয় ! | 
অনন্দিগ্ধ বামাচরণ .ও বিঞলীবাল। ন্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 

করিল। বুক্ষান্তরাল হইতে বালকবেশী বামাও বাহির হইয়া, 

প্রভাপ বাবুর বাটার দিকে অগ্রসর হইল। 
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চতুরে চতুরে। 

রজনীর ভ্রিযাম অভীত প্রায়। শণী পশ্চিমাকাশের 

নীলিম। কোলে ক্রমশঃ ঢচলিয়! পড়িবাঁর উপক্রম করিতেছেন । 

দিবসের কোলাহলপুর্ণা জনবহুলা মহানগরী এখন ঘোর্ 
সুপ্তি সমাচ্ছন্ন। বামা এই জনসমাগমশূন্ত রাজপথে ক্রত" 

পদে প্রতাপ বাবুর বাটার অভিমুখে চলিতেছে। এখনও 

তাহার সেই ছদ্মবৰেশ। 

যোগেশ বাবু বামার পুর্বেই এখানে আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে এ পর্যন্ত যাহা যাহ! ঘটিয়াছে, 
প্রতাপ বাবুর” নিকট আম্পুবিবক বর্ণন করিয়া কহিলেন, 

“সহসা এতদূর অগ্রসর হওয়া! বোধ হয় আমাদের ভাল হয় 

নাই।” ্ 

প্রতাপ: বাবু ঈষৎ হাদিয়া কহিলেন, পবামা ফিরিলে 
তাহার মুখে মকল কথা! শুনিয়া, ভাল মনের বিচার করিব। 

তুমি বস ।” 
তাহার হুইজনে বানার "আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, 
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এমন সময়ে বালকবেশী বাম! আসিয়া হাদির হইল। প্রতাপ, 

বাবু দিজ্ঞাস1 করিলেন, কতদুর করিয়! আসিলে ?* 
বাম। | রামেশ্বর জীবিত। 

প্রতাপ। পুর্বেই আমর। তাহ। জানিরাছি। 

বামা। টাকা কড়ি, বন্ধকি দলিল পত্র, সমস্তই তাহার 
নিকটে। | 

প্রতাপটাদ আহ্লার্দে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হট, আমিও 

তাহাই অনুমান করিসাছি। এখন তুমি যাহা যাহ। শুনিয়াছ 

বাংদেখিয়াছ, অবিকল বর্ণন কর।”” 

বানা বোগেশের নিকট বিদান্ন লইয়। বিজলীবালার অন্ুমরণ 

করিয়াছিল। তাহার পর যাহ! যাহ। ঘটিয়াছিল, এবং পুষ্ক- 

রিণীর বাধাঘাটে বসিয়! বিজলীবালা ও বামাচরণের সহিত 

যে যে কথাবার্ত৷ হইয়াছিল, তাহার যতদূর সে শুনিতে পাইয্মা- 

ছিল, তাহ সমস্তই বলিল। শুনিয়া প্রতাপটাদ যোগেশের 

দিকে অপার্গে চাহিয়! ঈষৎ হাসিলেন। যোগেশ বাবু দে 
অপাঙ্গদৃষ্টি ও হাসির অর্থ বুঝিয়া কহিলেন, “আপনার অনু, 

মানই ঠিক্, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম।” 

প্রভাপ। চোরাই মাল পত্রের অনুসন্ধান করাই এখন 

আমাদের প্রধান কাজ। স্ত্রীলোকট! বড় বুদ্ধিমতী, সে যে 

আমাদের প্রতারণায় মুগ্ধ হইবে, সে আশা আমি করি নাই, 

তবে সে এবিষয়ের কতদূর জানে, তাহাই আমর জানিতে 

চাহিয়াছিলাম। এখন চোরাই মাল কোথায়, তাহা আমরা 

জানিয়াছি, স্ুতক্বাং এখন কাহার অনুনব্ণ করিলে আমর! 

কৃতকাধ্য হইব, তাখা ও বুঝিতে, পারিয়াছি। 
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যষোগেশ। নিশ্চয়ই। 

প্রতাপ। রামেশ্বরের সহিত তাহাদের পত্রের আদান 

প্রদান না হউক খবরাখবর নিশ্চয়ই চলিতেছে, অগ্তকার 

ঘটনাও ভাহার অজ্ঞাত রহিবে না। 

যোগেশ। না। 

প্রতাপ। হুগলীতে রামেশ্বর থাকিলেও, ৰোধ হয় 

গোপনে আছে। 

যোগেশ। নিশ্চয়ই। 

প্রতাপ। আজ রাত্রিতে রামেশ্বর কলিকাতায় না৷ থাকি- 

লেও, শীপ্র যাহাতে আসে, আমাদিগকে তাহার উপায় করিতে 
হইবে। ্ | 

যোগেশ। কিরূপে? 

প্রতাপ। তুমি এবং আমি বে চুরির তাদস্ত করিতেছি, 

ইহা এখন আর গোপন নাই। বিজলীবাল৷ এবং তাহার 

দলের লোকও শুনিয়াছে। রামেশ্বর এখন কোথায় আছে, 

তাহা যে আমর। শুনিয়াছি, এ বিষয়ও বিজলীবাল! প্রভৃতির 

জানিতে বাকি নাই। 

যোগেশ। জানিয়াছে সত্য কিন্ত তাহারাও নিতান্ত 

নির্যোধ নয়। | 

প্রতাপ। তাহার! যে নিতান্ত নির্বোধ নয়-__খুব চতুর, 

তাহা আমি জানি। রামেশ্বরের অনুসন্ধানে আমর! যে হুগপি 

ছুটিব, ইহ1 তাহার! একরূপ নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। 
যোগেশ। নিশ্চয়ই । 

প্রতাপ । ন্নামেশ্বরের নিকট যতদিন বা যতক্ষণ চোরাই 
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মাল পত্র থাকে, ততদিন বা ততক্ষণ সে ধর! পড়ে, তাহাদের 

অভিপ্রেত নয়। 

যোগেশ। না। | 

গ্রতাপ। তাহার! হুগলী যাইলে আমর! জানিতে পারিৰ। 
কিন্তু তাহার। কথনও যাইবে না । আমর রামেশ্বরের সন্ধানে 

হুগপি যাত্র/করিবামাত্র, তাহার! রাষেশ্বরকে এখানে আসিতে 

ংবাদ দিবে। রামেশ্বর এখানে আসিলে তাহাদের উদ্দেশ্ত 
ঘিদ্ধ হইবে। তাহাদের শেষ কথা স্মরণ কর,--“মর! মানুষকে 

মারিলে, ফাসি হয় না।” তাহারা এখন রামেশ্বরকে হত]! 

করিয়া, টাক কড়ি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে। 

বোগেশ। তাহাদের অভিপন্ধি ভাল নর। আমাদের 

উপরও চাতুরি খেলিতে চায়। আমরা এক পথে র্বামেশখ্বরের 

সন্ধানে বাহির হইব, তাহার! অপর পথে তাহাকে কলিকাতায় 

আনিয়। হুত্য। করিবে। বা! বিজরজ্জীবালার পেটে এত বিদ্যা 1 

কিন্ত সে বিদ্যায় বড় একট! ফল দেখিবে না। বড় শক্ত 

লোকের পাল্লায় পড়িয়াছে। 

প্রতাপ বাবু যোগেশের শেষোক্ত কথায় কর্ণপাত না 
করিয়। বামাকে কহিলেন, “তুমি কাল প্রাতঃকালে বৈষ্ণবী- 

বেশে বিজ্রলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার পর যাহা 
করিতে হয় আরম করিব» 

ইহার পর প্রতাপ বাবু বাষাকে নিষম্নন্বরে কতকগুলি উপ- 
দেশ দিলেন। রাত্রি গ্রভাতগ্রায়। যোগেশ ও বাম আপন 

আপন বাগার অভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রতাপ বাঁবু বৈঠক- 
থানাতে পড়িয়া নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন।, 
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পর দিবস বেলা আটটার সময্ন বাম ওরফে তার! বৈষ্বী, 

বিজ্বলীবালার বাটাতে উপস্থিত হুইল। ' গৃহাধিকারিলী তখন 

শয্যাত্যাগ করিয়া, নীচে আসির়। মুখ ধৌত করিতেছিল। 

বৈষ্ণবীকে দেখিবামাত্র তাহাঞফে লইয়া প্ীচের একটা প্রকোষ্ঠে 
ৰসাইল। 

উপবেশনান্তর বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, “কাল তুমি অত 
তাড়াতাড়ি চলি মাসিলে কেন 1?” 

বিজলীবাল। তীক্ষদৃষ্টিতে একবার বৈষ্ণবীর আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ.-করিয়া কছিল, প্বাড়ীতে বিশেষ দরকার ছিল।” 

তারা। বিজলী! আমি দেখিতেছি, চারিদিকে তোমার 

বড়ই বিপদ। এ সময় তোমার একজন হিতৈষী বন্ধুর 
দরকার। এ বুড়ী বৈষ্ছনীর প্রতি যদি তোমার ন্েহ যত্র থাকে, 

তবে আমি সে স্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তত আছি। 
বিজলী। তার! তোর কথায়. আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। 

এখন আমার সঙ্গে তোর কি দরকার বল? 

তারা। আমি বড় গরীব। আমার কিছু টাঁকার 
আবস্তক। বিপদে আপদে তোমায় দেখিব, যুক্তি পরামর্শ 
দিব কিন্তু আমি পেট যাহাতে ছটা থাইতে পাই, তোমাকে 
তাহার উপায় করিতে হইবে। 

বিজলী। বেশ কথা! আমার এখন নিজের খাইবার 

স্থান নাই--তোকে কোপা হইতে থাওয়াইব বল? আমার 
আর কি সেদিন আছে! 

তার! । তুমি আমাকে ভাসাইতে চেষ্টা! গজ কিন্ত 

সহজে তাহ! পারিবে না। আমি সকল সংবাদ রাখি। যদি 
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তুমি আমাকে সাহাধ্য না কর, তুমিও আমার সাহায্য পাইবে 

না। চাই কি, আমি তোমার শক্র হুইয়াও দাঁড়াইতে পারি। 

বিজলীবাল। বিশ্ফারিতনেত্রে আর একবার বৈষ্ণধীর দিকে 

চাহিল। তাহার পর পুর্ববৎ অবিকৃতন্বরে কহিল, “তুই না 

বলিলি, আমি সকল সংবাদ রাখি, কি সংবান তুই শুনিরাছিস্?” 

তার1। প্রথমতঃ এই উপস্থিত ঘটনার নায়িকাই তুমি । 

ৰিজলী। কোন্ ঘটনার? 

« তারা । এই চুরি মোকদ্দমার| 

বিজলী। কোন্ চুরি মোকদ্দমা ? | 
তারা । ভোমার স্বামী রামেশ্বর মল্লিক-বাড়ীর বিশহাজার 

টাক। চুরি করিয়াছে । সে সব টাকাকড়ি, গহনাপত্র তোমারই 
নিকট আছে। 

বিজঅলী। তার পর? 

তারা । আমি এ্রটাকার কিছু অংশ চাই। 

বিজলী। এআর নুতন সংবাদ কি! এ কথা ত সবাই 

জানে। খবরের কাগজে লেখালেখি চলিতেছে,__পুলিসের 

গোয়েন্দারাও জানে, ইহাতে নুতনত্ব কিছুই নাই। 

তারা। আমি ইহারও বেশী সংবাদ রাখি। 

বিজলী। সুখের বিষয়! আরকি সংবাদ জানিদ্?, 

তার! । তুমি সধব1। | 

বিজলীবাল! হাসিয়া কছিল, প্ইহার মধ্যে আবার বুঝ. 

একট! বিবাহ করিয়াছি ?”% | 

তারা। না, তা নয়। তোমার দ্বিভীয় স্বামী বামেশ্বর 
বাবু এখনও জীবিতু। 
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বিজলী । কে বলিল? 0. 

তারা । আমি বলিতেছি। আমি তাহাকে স্বচক্ষে জীবিত 

দেখিয়াছি। | | 
মুহূর্তের জন্য বিজলীবালার পরিহাসপ্রফুলল মুখখানি যেন 

ঈষৎ মলিন হইল। শারদ শশাঙ্কের বিমল জ্যোতিঃ যেন 

মুহুর্তের জন্য একখণ্ড শুত্র অভ্রথণ্ডে আবৃত হুইল। মেঘ 
চপিয়! গেল, চন্দ্রমা আপন গৌরবে আপনি হাসিল। মুহ্র্ত- 

মধ্যে হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বিজলীবাল। কহিল, “কবে 
দেখিয়াছিম্ ?” 

তার । কাল রাত্রে। | 

বিজলীবাল! নীরব । যেন কিছু চিস্তামগ্র।। তারা বৈষ্বী 

পুনরায় কহিল, “তোমার পেছনে বড় শক্ত লোক লাগিয়াছে।” 

বিজলী। তাহা জানি। | | 
তারা । তোমার স্বামী জীবিত, তাহার! শুনিয়াছে। 

তোমার সহিত কাল রাত্রে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও 

তাহার! জানিয়াছে। 

বিজলীবাল1 পুনরায় চিস্তামপ্লা হইল। কিছুক্ষণ নীরব 

থাকিয়! কহিল, “জান্থুক, তাহারা কি করিতেছে, তাহাদের 

' উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমি জানি। তাছাদ্দের মত“গোয়েন্দাকে 

আমি ভেড়া. বানাইয়া রাখিতে পারি। যদি আমার স্বামী 

জীবিত এবং কাল কলিকাতান্ন উপস্থিত ছিল, তবে তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিল না কেন ? 

, ভারা। এখনও গ্রেপ্তার করিবার“সময় উপস্থিত হুয় নাই। 
তাহার! শুধু রামেশ্বরকে চাহে না, আরও কিছু চার়। 



৮৪ প্রতাপচাদ । 
পর আত আপস ৯ পিস পা 

বিজ্লী। আবারকি? 

তারা। টাকাকড়ি, গহন৷ প্রভৃতি অপহৃত মালগুলি। 
বিজলীবাল! চঞ্চল হইয়া! উঠিল। তাহার গাম্ভীর্যোর বাঁধ 

ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। কিয়ৎংকাল নীরব নিম্পন্দ দীড়াইয়। 

রহিল। পরমুহূর্তে কহিল, “তার! তোর অভিপ্রায় কি ?” 

তারা। অভিপ্রাক়্ কিছু টাক1। টাকা পাইলে তোমায় 
সাহায্য করিতে পারি। 

১ ৰিজলী। কি প্রকারে? 

তারা। পূর্বেই তোমায় ব'লয়াছি, শক্রুপক্ষ তোমার 
স্বামী জীবিত কি না এবং এখন কোথায়, তাহা জানিয়াছে। 

তাহার! তাহাকে প্রেপ্তার করিবার জন্য নিশ্চয় হুগলী যাইবে। 

চোরাই মালের সন্ধান না পাইলে, তাহার] কিছুই করিয়! 

উঠিতে পারিবে না। বামাল সমেত তাহারা রামেশ্বরকে 

গ্রেপ্তার করিতে চার। ৰা 

বিজলী। তাহা যেন হইল, কিন্তব তুমি আমাকে কেমন 

করিয়। সাহায্য করিবে ? 
তার।। আগার প্রস্তাবে সম্মত হও, আমায় কিছু টাঁক। 

দাও--আমি তোমাদের দলভুক্ত হইয়া, কি উপায় অবলম্বন 

করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া দিব। 

বিজলী। যদি তোমার প্রস্তাবে সম্মত না হই ? 

তারা । আমাকে তোমার ঘোর শক্র জানির! রাখ। 

বিজ্লী। মনে কর, আমার স্বামীজীবিত এবং বাস্তবিক 

তিনি হুগলীতে, কিন্ত আমি কি তাহাকে সংবাদ দিয়া সেখান 

হইতে সরাইয়] দ্রিতে পারিনা? 
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তার! । পার, কিন্তু কোথায় গিয়া-সে নিস্তার পাইবে ? 

তাহার অনুসন্ধানে যেলোঁক লাগিয়াছে, সে ৰড় সহজ ব্যক্তি 

নয়। যোগেশ ত আছেই, তাহার উপর ম্বয়ং সেই নামজাদ! 

ডিটেক্টি প্রতাপটাদ্দ এ তদস্তের ভার হাতে লইয্াছে। বনেই 
লুক্কারিত হউক, সাগর জলেই ডুবুক, আর তৃগর্ডেই প্রবেশ 
করুক, তাহারা একবার যখন তাহার গন্ধ গাইয়াছে, তখন 

আর তাহার নিস্তার নাই। 

বিজলী। ই, যদি বাচিয়া থাকে, তবে একদিন না এক 
দিন ধর! পড়িবে । কিন্তমরা মানুষকে প্রেতলোক হইতে 

ধরিয়া আনিবার তাহাদের ক্ষমত1 নাই। 

তারা । এখন তর্কের খাতিরে ধর, তোমার স্বামী জীবিত । 

বিজলী । আচ্ছা, তাহার পর? 
তারা। উপস্থিত ক্ষেত্রে তোমার স্বামীর কলিকাতার 

প্রত্যাবর্তন, তাহার! কখন৪ আশ! করে না। 

বিজলী । নিশ্চয়ই ন!। 

তারা1। তাহাদিগকে ৪ প্রদর্শনের এই মহজ 

পন্থ1। 

বিজলী। তোর যুক্তি মন্দ নয়। আমি এ বিষয় চিত্ত 

করিব। 

তার।। যদ্দি তোর আমাকে বিশ্বাদ করিয়া দলে টালিসা 

লও, আমি তোমাদ্দিগকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিতে পারি। 

বিজলী । কিনপে তুই সাহাষ্য করিবি? 
তার! । তাহ। এখন বলিব না । সময়ে জানিতে পারিবে। 

বিজলী। আমি আমার বন্ধুবাহ্ষবের সহিত পরামশ করিয়া 
৮ 

শশী ০০ পি 



৮৬ প্রতাপচাঁদ। 

তোকে ইহার উত্তর দিব। তোর টি আবার কন দেখ 

শী, 

হইবে ?. 

. হার! । ভুমি রুখন খা করিতে ক? 
বিজলী. আজ রাত্রি ঠিক. কী সময় : _ নিতে 

পারিবি। 

তারা। কেন পারিবনা। কোথার দেখা পাইব? 
বিজলী। আমার এই বাটাতেই দেখা হইবে । আমি তোর 

জ্ন্ত অপেক্ষা করিয়া বলিয়া থাকিব। 
প্রতিশ্রুত হইয়। বৈষ্ণবী প্রস্থান করিল। 



দ্বাদশ স্তর 
পিট 

ভীষণ যড়যন্ত্র। 

বাম৷ ওরফে তারা বৈষ্ণৰী বরাবর প্রতাপ বাবুর বাটাতে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেশ এবং প্রতাপবাবু -তাহার 

অপেক্ষাতেই বৈঠকখান! গৃছে বসিয়াছিলেন। 

বিজলীবালার সহিত যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, বামা 

অবিকল তাহা বর্ন করিল। ঘোঁগেশ কোন কথ! কহিলেন 

না, প্রতাপ বাবু কিস্ত মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার প্রশ্ন কল্সিতে 

লাগিলেন। অবশেষে জিজ্ঞাস! করিলেন, “বিজলীবাল! তোমায় 
কতদূর বিশ্বাস করিয়াছে ?* 

বামা। অন্ত লোকফে সে যতখানি বিশ্বাস করিতে পারে। 

প্রতাপ। তাহার বাড়ীট।' কোন্থানে এবং*কিনূপভাবে 
অবস্থিত, আমায় বেশ করিয়! বুঝাইয়! দাও দেখি। 

বাম! যতদূর জানিত বলিল। প্রায় পাচ মিনিট কাল 
প্রতাপটাদ নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে মনে মনে কোন 
সিদ্ধাপ্তে উপনীত হইয়া কহিলেন, “তুমি রাত্রি ঠিক ধিপ্রহরের 
সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পার ।” 



৮৮ _ প্রতাপচাদ। 
পক লা শাীপাকীশিশ পিপিপি, 

বাম! বিদায় হইল, প্রতাপ বাঁধু যোগেশকে ফছিলেন, 

“রাত্রি ঠিক এগারটার সমর টা আমার এখানে, আসিতে 
চাও।” রী 

যোগেরশ। কেন বলুন দেখি? 
প্রতাপ। সেই সময়ে জানিতে পারিবে কিন্ত নিশ্চয় 

আসিতে চাও, বিশেষ প্রক্নোজন । 

যোগেশও বিদায় হইলেন। প্রতাঁপঠাদ নির্জনে বসিয়া 

অনেকক্ষণ চিন্তা! করিলেন, শেষে ঈষদ্ধান্তে অস্ফুটম্বরে কহিলেন, 
"ভাল বিজলি । তোঁমার ডে এত বিস্তা! ভাল, দেখা 

যাতে ৮ 

এদ্দিকে তার: বিনা বিদায় দিয়া, বিজলীবালা, ছ্বিতলে 

আপন কক্ষে গ্রবেশ করিল। তারার সহিত কথোপকথন- 

কালে তাহার কোঁন ভাবটৈলক্ষণ্য পরিদৃ্ট হয় নাই--তখন 
তাহাকে হাম্তরসগ্রফুল্লা এবং উদ্বেগপরিশূন্য! বলিয়্াই বোধ 
হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্ত আপন শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবা- 

মাত্র তাহার সম্পূর্ণ ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। মলিনমুখে রূপসী 
একখানি ফেদারার উপর বসিয়া পড়িল এবং করতলে কপোল 

বিন্যাস পুর্বক উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভের উপাস 
পরিচিস্তন করিতে লাগিল 

বেল! বারটার সমর বাষাঁচরণ আলিয়া উপস্থিত ৪ 

তাহাকে দেখির় বিজলী কহিল, “তৃমি এতক্ষণে আসিলে ? 

আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। বিপদ ক্রমশঃ 

ঘনীভূত হইয়া! আসিতেছে ।” 

বামা। তাহা ত আমি জানি। পূর্বেই ত বলিয়ান্ি, 
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কল্প তপদ 

তাহার! বড় সহজ লোক নয়। যখন একবার আমাদের উপর 

সন্দেহ হইয়াছে, তখন লহজ্ে ছাড়িবে না। 

বিজলী। তাহার সহজ লোক নয়, তাং! বুঝি, কিন্ু 

সহজেও আমাদের কিছু করিতে পারিবে না। তাহাদের 

অপেক্ষ। বেশী তয় এখন আমার এই তার! বৈষ্বীকে। 

বামা। কেন, তাহাকে এত আশঙ্কার কারণ কি? তাহার 
দ্বারা আমাদের কি অনিষ্ট হইতে পারে? 

বিজলী। সব। তুমি বুধিতেছ না৷ এ তার! বৈষ্তবী কে? 
এ আর কেহ নয়--এসেই তোমার প্রভাপের নিক়্োজিতা 

কোন দূতী। এ নিশ্চয় তাহার খেল1। 
 বামা। কেমন করিয়। বুঝিলে এ তাহার খেলা? তুমি 

রড় সন্দিগ্ধ। : | 

বিছলী। সন্দিগ্ধ নর সতর্ক। এ সহজ কথাটা আর বুবিতে 
পারিলে না? বুড় প্রতাপ আর ছোড় যোগেশ বড় শক্ত 

গোয়েন্দ। তার তোমার মত বুদ্ধি লইয়া ঘর করে না। য্দে 

কোননধপে তাহাদের বিশ্বস্ত একটা লোককে দলভুক্ত করিয়া, 

আমাদের বিশ্বাসভাজন করিয়া দিতে পারে, তাহাদের আর 

ভাবনা কি? তাহাদের কাজ অনেকট!' সহজেই হালক] হুইয়া 

আমিবে। এই তারা বৈষ্ণবী তাহাদেরই লেকে-_-ও কলের 

পুভুল-_কলে নড়িতেছে, দড়ি ধপ্সিয়া আছে কে গান, সেই 
বুড় হষমন। | ৃ 

বাম । তোমার বুদ্ধি বড় প্রখর! । তুমি যাহা অনুমান্ 

করিয়া, তাহ! সভ্য বলিয়াই আমার বিশ্বান। তাহার! 

আমাদের উপর এক চাল চালিয়াছে। 
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বি্লী। চালুক, আমরাও তাহাপ্বের উপর চাল চালিব। 
এখন প্রথম এবং প্রধান কার্ধয তারা টবষ্চবীর নিপাভ। 

বামাঁচরণ শিহরিয়া উঠিল। বিজ্জলী তাহার ভাবান্তর গ্রান্ 
ন। করিয়া কহিল, “তপ্তিনন আর উপাকপ নাই, তাহাকে সরাইতে 

ন! পাণিলে, আমাদের বাচিবার পথ রুদ্ধ হইবে। সে অনেক 

কথ। জানে, ইঙ্গিতে অনেক আভাস দিয়াছে । কাল হুইয়! 

তারা বৈধ বী আমাদের দলে দুকিয়াছে।” ও 
বিজপাবাল! সহস1 থামিল এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া 

প্রাতঃকালে এবং পৃব্বদিবস রাত্রে তারা বৈষ্ণবীর সহিত তাহার 
যে যে কথাবার্তী হইয়াছিল, বামাচরণকে কহিল। 

বামাচরণ বলল, “তাহা! হইলে দেখিতেছি, নাগীও বড় 

সহজ নয়, কিন্ত কি করির| তাহাকে আমাদের সংজ্রব ত্যাগ 

করাইবে? সে ত সহজে যাইবে না।” 

বিজলী বিভ্রপের স্বরে কহিল, “সহজে যাইবে না--কাজটাও 

কিছু শক্ত, তাহা জানি, তাহা বলিয়া! নীরবে বসিয়া থাকিব, 

আমার কুষ্টিতে কখনও লেখে নাই ।” 

বামাচরণ মাথা! চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, “আমর! 

এক বিপদে পতিত, ইহার উপর সাধ করিয়া আবার বিপদ 

টানিয়া আনা! কি যুক্তিসঙ্গত? আমাদের উপর পুলিসের 

সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে, এখন আমাদের সামান্ত কার্য ও তাহাদের 
নজরে পড়িবে ।” | 

বিজলী বামাচরণের মুখের দিকে এক তীব্র কটাক্গপাত 

করিয়া কছিল, “বামাচরণ ! আমি সকলই বুঝি। গোয়েন্দা 

গিরি করিয়া প্রতাপ মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার বুদ্ধির 
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দৌড় অনেক: বেশী কিন্তু এইবার. তাহাকে .ফামান্য একট! 

ভ্রীলোকের নিক্ষট ঠকিতে হুইবে। সে সহজে, আমায়. করগত 

কর্রতে ল্রারিবে: না। আমি তাহার চালে তাহাকেই মাত 

করিব। ভাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিব কিন্তু তোমাকে আমার 

এই কার্যে সাহাষ্য করিতে হইবে” 

_. পুনরায় বিজলীর টঙ্ষু হইতে বিজলীঝলকৰৎ কটাক্ষবর্ষণ 
হইল। তবে সেকটাক্ষ তত তীব্র, তত জালাময় নয়। শর- 

তের সান্ধ্যগগনে নিবিড় মেঘমালার কোলে স্ফুরিতবিহ্যুদবি- 
কখবৎ মনোজ্ঞ অথচ চিত্বচাঞ্চল্যবিধাক্নক। নে কটাক্ষে 

বায়াচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। নপনীর মুখের দিকে চাহিয়। 

কহিল, “শেষে আমাকেও কি আসামীর মধ্যে ফেলিবৰে ?” 

হ[পিয়। বিজলী কহিল, “ভয় নাই, তোমার গায়ে আচড়ও 

লাগিবে না। আমি সাধ করিয়া তোমাকে কোন বিপদে 
ফেলিব না। যদি আমি পড়ি, তুমিও পড়িবে । কেন, আমার: 
সহিত তুমি জেলে যাইতে কি ভয় পাও?” 

বামাচরণ বড় বিপদে পড়িণ। আমল কথ। বলিলে রূপসা 

প্রণয়িনীর নিকট হীনত স্বীকার করিতে হয়। বিদ্ললীবালার 

মত পিশচ প্রকৃতিসম্পন। নিশ্মম। প্রেমিকার প্রেম লাভ করিতে 

হইলে, কাপুরুষত্বের পরিচয় দিলে চলিবে না। কাজেই 

মুখে সাহস প্রকাশ করিয়!, হতভাগ্য বামাচরণ কহিল, “জেল 
ত সামান্য কথা, তোমার ভালবাস! পাইলে, তোমার সহিত 
নরকে যাইতেও প্রস্তত। আমান কি করিতে হইবে বল?” 

বিজলীবালার মত নুচতুর! বামার বামাচরণের অস্তরের 

ভাব বুঝিতে বাকি রিল না । মনে মনে হাসিম্না মন্মথের দর্প- 
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$হািবী যোহিনী বিজলী: কহিল, .. “তামার করেফজব বিশ্বস্ত 

লোক দিতে হইবে আর কৌমার যাহা বাছা করিতে হইবে, 
পে ব্িতেছি। বামাচক়ণ 1. আয় বড় বিগ) স্কাই €তামার 
নিকট সাহাধ্য চাহিতেছি। আমি তোমার, আমার হুদয়ের 

অনন্ত ভালবাসা তোমারই--তবে সে ভালবাস! লাভ করিতে 

হইপে, আপাততঃ তোমাকে ছুই একট! দুঃসাহসিক কার্যে 

হস্তার্পণ করিতে হইবে। যদ্দি সে জন্য দুঃখিত বা ক্ষ হও, 

* তবে এইথান হইতে নিরস্ত হও ।” 

বিজলীবালা! আরও কি বলিতে যাইতেছিল। বাযাচরণ 

তাহার হাত ধরিয়। কহিল, “সে কি বিজলী! আমি তোমার 

রূপে মুদ্ধ-_তোমার ভালবাস! ল(ভের আশায় উদ্মাদ। আমার 

বঞ্চনা! করিও না, এইমাত্র আমার আকিঞ্চন--তোমার জন্য 

আমি প্রাণ দিতে প্রন্তত, নামায় কি করিতে হইবে আদেশ 
কর।” | | 

বিজলীবালা অন্ুগৃহীতের প্রতি. সগ্রেম দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া 

ণৃস্তীরম্বরে কহিল, "তোমায় কেবল কয়েকজন বিশ্বাসী লোকের 

বোগাড় করিয়া দিতে হইবে । আর যাহা যাহা! করিতে হইবে 

বলিতেছি।” 

বিজ্বলী বামাচরণের আরও নিকটে সরিয়! বলিল। তাহা- 

দের পরস্পরের মধ্যে অনেক কথাবার্তা, অনেক শলাপরামশ 

অ'টাআটি হইল। এই পরামর্শের কাঁ্যফল পাঠক ধথা- 

সময়ে পরিজাত হইবেন। 
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বামার বিপদ |. 
আকাশ অল্প অল্প মেঘাবৃত। অনিবিড় অন্ুুদথণ্ডে কথনও 

কখনও চন্ত্রমার শুজপশ্মি সমাচ্ছার্দিত হওয়াতে, কৌমুদী- 
প্লাবিতা ধরণীর নগ্নশৌন্দর্ধ্য উধানুব্ধপ প্লান হইতেছে-_নক্ষত্র- 
পুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি: নীরদনীলিমায় লুধাইঙ্ঈ যাইতেছে, 
ক্ষণপরে মেধ সরিয়া যাইতেছে, _নীলিমার কোলে তার৷ 

ফুটিতেছে,_নিশাকরের ন্িগ্ধ কিরণে দিকৃদ্দিগন্ত উদ্ভাসিত 

হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যা হইতে আকাশের এই অবন্যা। 

ক্রমশঃ রাত্রি ততই বাড়িতে ধাকিল, আকাশের অবস্থারও তত্তই 
পরিবর্তন হইতে লাঙগিল। নীল নিবিড় নীরদমালায় গগন 

তরির! গেল। চন্দ্র তার! সে আধারে অদৃশ্য হইল। 
বিজলীবালার শয়নকক্ষের ঘড়িতে টং টং করিয়া রাত্রি 

এগ্সারটা বাদিল। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে অল্প অন্প করিয়। 

রজনীর হুর্য্যোগ যেমন বাড়িতে লাগিল, -বিজলীবালার অন্তর 
মধ্যে পৈশাচিক গ্রবৃত্ভির অদম্য উত্তেজনা ও তত ঘনীভূত হইয়| 
আদিতে লাগিল। ক্ষুদ্ধ-বাতারন ক্ষুত্র এক প্রকোঠ ষধ্যে 

অধরোষ্ঠ দৃঢ়নংবদ্ধ করিস, বিজলী বলির জাছে। দৃষ্টি স্থির 
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অঞ্চল, তাহা! হইতে স্থিক্প্রতির্ঞতার' একটা ক্রি যেন ফুটিয়া 
বাছির ছইতেছে। নাসাযন্ধ, মুহমুক্ছঃ “বিস্ষারিত এবং তাহ! 

হইতে তপ্ত নিশ্বাস নিঃসৃত কইতেছিল।: দুর গওযুগ কখন ও 
প্রদোষপন্কঙবৎ রসশৃন্ত, মলিন গুত্রবর্ণ ধারণ করিতেছিল, 

কখনও তাহাতে প্রস্কুট গোলাপের ঈষল্লোছিতাভ1 ফুটিয়া 

বাহির হইতেছিল। সাধারণচক্ষে বাহপ্রকৃতি গান্তীর্য্য পুর্ণ 
হইলেও, অন্তরের মধ্যে যে বিষম গোলযোগ বাধিতে ছিল, 

প্রতি মুহূর্তে মুখদর্পণে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল। 
বিজলীবাল1 নেই অবস্থায় বসিয়! আছে আর ঘন ঘন বড়ির 

দিকে চাহিতেছে। ঘড়িতে বারটা আর বাজে না। বিজলী- 
বাল! বনিয়৷ বসিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়। চাহিয়! ক্রমশঃ 

চঞ্চম হইয়া উঠিল। আর বসিয়া থাকিছে পারিল না 
উঠিয়া অস্থির পদে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। 
বারট! বাজিতে আর পাচ মিনিট বাকি আছে-_ঘড়ির দিকে 

নীলায়ত নয়নদ্রর স্থাপন করিয়1, অশ্ফুটশ্বরে নুন্দরী কহিল, 

"্যুঝিব ছুর্য্যোগে আমিতে পার্গিল না! এত যোগাড়যন্ত্ 

সবই ৰিফলে যাইবে! দেখি, এখনও সময় আছে ।” 

সুন্দরী পুনরার কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। 

পাইচারি করিতে করিতে, বাতাগ্গানসন্গিধানে উপস্থিত হইয়া, 

গৰাক্ষত্বার ঈষন্ুক্ত করিয়া, বাহিরে আকাশের দিকে, দৃষ্টি 
সঞ্চালন করিল। আকাশমওজ স্ুনিধিড় ঘোর কক মেঘ্জালে 
আচ্ছন়-_বৃষ্টিপাত হয় নাই, ভাহার পূর্ববলক্ষণ হুচিত হইতেছে। 
মেঘকোলে দিক্দিগস্ত আলোকিত করিয়া, কষ্ণাপ্রকৃতির 
কালীমাখ! মুখখানি মুহূর্তের জন্য উত্তাসিত করিয়া, মুছমুহঃ 
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চপল! বিস্তাধষিত হইছডছিল.।:. চঞ্চল: চপলার: জশস্থায়ী 'সেই 
উজ্দলালোকে- শ্তাষা নিশীখিনীর 'কালিমামরী বিকট অুষ্তি 
আরও. বিকটনূপে প্রকটিস'হইতেছিল।  মেখকবখ খাকফিয়। 

থাকিয়! গর্জিয়া উঠিভেছিল,-_বাযুতাড়িত উদ্বেলিত সাঁগর- 
বক্ষের হায় ভীমাগ্রকৃতির বিশাল উয়সে বিস্তারিত নিবিড়া- 

্ধকাররাশিও যেন সেই গর্জনে গঞ্জিয়া গর্জিয়া নাচিয় 

উঠিতেছিল। প্রমত্ত উচ্ছুঙ্খল গ্রভঞ্জন সেই তাওব নর্তনে 
যোগ দিয়! বিকট শবে বহিয্া যাইতেছিল। বিজলীবাল! 
গ্রকৃতির এই বিপর্ধ্যক্ম ভাব দেখিয়া ভয়ে ভয়ে গবাক্ষদ্বার বদ্ধ 

করিয়া, একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িল। ঘড়িতেও 

ঠিক সেই সময়ে বারট! বাজিল। সে শব নৈশ হুর্য্যোগের 

সহিত মিশিয় যাইবার পূর্বেই বাহিরে কঙ্ষত্বারে কে সতর্ক 
কর়াঘাত করিল। সে আধাতে বিজলীর হদয়তন্ত্রি বাজিয়! 

উঠিল। মুহূর্তের জন্য চোখে মুখে বিকট পৈশাচিক ভাব 

পরিব্যক্ত হইল। অন্তরেক্ সেই আনন্দ বত্বে গোপন করিয়া, 

বিজলী ত্বরিতপদে ছার অর্গল মুক্ত করিয়া দিল। তার! 
বৈষুবী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

বিজলীবাল! পূর্ব কক্ষদ্বার রুদ্ধ কিয়! গৃহতলে বিস্তৃত 
জাজিমের উপর উবেশন কিল এবং তায়াকে 8 

ইঙ্গিত করিল। ভিত, | 

তার! বসিলে বিজলী কহিল, “যেরূপ টি মনে 

করিতেছিলাম, বুঝি ব তুই আসিতে পারিলি না।” '- : 
উবফবী হুন্দরীয় মুখের দিকে চাহিয়া কহিল) “কথা দিয়! 

গিক্নাছি, নিশ্চয়ই আসিব। এখন তোর সংবাদ ফি বল?” 
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কদারী কিছু ইস্ততঃ ফব্রিয়! কহিব, “আমার সংকাদে 
নুনত্ব কিছুই নাই। তোমাকে এখন আঁষি জিক্ঞাল! করি- 
তেছি, ভুই এ সংবাদ ক্ষোথায়পাইলি? এ সকল গুগ্ুরহন্য 

কোথাক্ন গুনিলি ?” | : 

বৈষ্ণবী তী শোত ফিরিয়াছে। মুখে কহিল, শশুমি- 

বার ভাবন! কি-শুনিবার ইচ্ছ। থাকলে নেকরূপে হি 

পাওয়। যায় ।” 

বিজলী । সত্য, কিস্ত তোর উদ্দেশ্ত কি? ই কিচাস্্? 

বৈষ্ণবী। চাই কিছু টাকা_সঙ্গে সঙ্গে তোমারও রণ 
উপকার হয়। 

বিজলী । প্রতাপঠাদ তোকে কত নী দিয়াছে? তাহার 

নিকট কিছুপাসনাই? 

তীক্ষদৃষ্টিতে বৈষ্বীর মুখের দিকে চাহিয়া বিজলী এই 
কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিল। বামার অন্তর মধ্যে কাপিয়া 

উঠিল, কিন্তু মুখে কোন চিহ্ন প্রকটিত হইল নাঁ। পুর্ব্ববৎ 
'অচঞ্চলন্ববে কহিল, “তাহার সহিত আমার সম্বদ্ধকি ?. ভুমি 

কি বলিতেছ ?” 

বক্রকটাক্ষে ঈবং হাসিয়! বিজলী কহিল, “সঙ্বন্ধ গুরুতর. 

বাহ! বলিতেছি, তাহাও বুৰিদ্াছ--বেশ, এখন আসল কথাট। 
খুলিয়া বল দেখি ?” 

বৈষ্বী। ইহার মধ্যে আসল নকল কিছুই নাই। 

বিজলী। আছে বৈকি” তোর নামটা রি বল দেখি? 

বৈষ্ঞবী। কেন, আমার নাম কি জান না? তার! 

বৈষ্বীর উপর এত অবিশ্বাস কেন ? | 
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বিজলী। অবিশ্বাসের কারণ থাকিলেই, লোকে অবিশ্বাস 

করে। ভোর আসল নাঁম বাই হোক, তুই ফে. তারা 'বৈষ্ঞৰী 
নহিস্, তাহার আমি অনেক প্রমাণ চিরাডি। ই গোকে- 

ন্নার চৃতী-- র 
বাধা দিয়া, বিজলীবালার মুখের কাছে হাত নাড়ি, 

বৈষ্ৰী কহিল, “ওমা! ওসব কি কথা! তুমি যে আমায় 
অবাক করিলে!” 

ক্রোধবিঘুণিতনেঞ্জরে কর্কশন্বরে বিজলী কহিল, “আর 
স্তাকামিতে কাজ নাই, স্তাক! মাগী! এখানে আর তোদের 

চালাকি খাটিবে না। আমি একটা বিধবা অবলা স্ত্রীলোক, 
আমার উপর এত অত্যাচার কেন? তোর প্রতাপকেই ব1 

আমার ভয় কিসের--আর তোর যোগেশেরই বা আমি 

তোয়াক্কা! রাখি কি? তুই কে, তাহাও জানিতে আমার ৰাকি 

নাই-_তুই সেই পিশাচের কিন্করী-_মেয়ে-গোয়েন্দা বাম ।” 
মুহূর্তের জন্য উভয়েই নীরব। পরস্পরের চোখের দিকে 

চাহিয্বা! উভয়েই বাক্যহীন। বাম বিরক্তির হাসি হাসিয়া কহিল, 

“কপিকালে কাহারও ভাল করিতে নাই, আমি চলিলাম 1” 

বাম! উঠিয়া! ধাড়াইল। কিন্ত ্বারাভিমুখে পদমাত্র অগ্র- 
সর হইবার পুর্বোই কুপিতা ব্যাত্্রীর ন্যায় বিজলীব্লাল! বামার 

নিকটবত্তিনী হইয়া, সজোরে তাহার হাত চাঁপিয়া ধরিল 
এবং বলপূর্বক তাহার ছদ্মবেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে, 

কর্কশকঠে কহিতে লাগিল, “সয়তানী! যাবি কোথা? 

কোথাক্ম কাহার সহিত চাতুরী করিতে টিন একবার 
দেখিয়া যা।” 
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বামাও. নিতান্ত ছুর্বাল|! নহে, কিন্ত বলগ্রয়োগের অবসর 

ঘটবার পূর্বেই, কক্ষের অপর দ্বার উন্মুক্ত করিরা, পর এক 
ব্ক্কি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুল । আগন্ধক এক হস্তে .বামার 

গলা টিপিয়া ধরিল, তাহার অপর হস্তে একখান রুমাল-_ 
রুমাল .হইতে তীব্র ক্লোরাফর্খের গন্ধ বাহির হইতেছিল। 

ক্ষিপ্রহত্তে পাষণ্ড ক্লোরাফর্্ম মাথান রুমালখান! বামার নাক 
এবং সুখের উপর চাপিয়া! ধরিল। হঠাৎ আক্রমণে বাম! 

বিপন্না হইয়া পড়িল। দুবৃত্ব মুহূর্তের জন্তু হস্তাপসারিত করিয়া 
হতভাগিনীর পৃষ্ঠদেশে কয়েকটা বজ্তমুষ্টি বর্ষণ করিল। ক্লোর!- 

ফর্ম্মের শক্তিতে এবং ভীষণ প্রহারে অবিলম্ে বামার- সংস্তা 

শূন্য দেহ বিজলীবালার পদতলে লুহ্িত হইতে লাগিল। 

শত্রুকে লাঞ্চিত এবং পদতলে নিপতিত দেথিয়া, নির্দাম। 
কুন্দরীর মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। বাঘিনী সপ্- 
[নহত শিকার সম্মুখে রাখিয়া, তত্প্রতি যেমন চাহিতে থাকে-- 

তাহার প্রোজ্ৰল অক্ষিগোলক যেমন সে সময়ে তপ্ত অগ্নি- 
পিগুবৎ ধকৃ ধক জলিতে থাকে, বামাকে পরাজিত দেখি, 

উৎকট আনন্দে বিজলীবালার নয়নদ্বর হইতেও সেইরূপ অগ্রি- 

স্কুলি্গ নির্গত হইতে লাগিল। নরকের আনন্দ চোখে মুখে 

ফুটিয়া উঠিল। বাঁধিনীর স্তায় গ্রীবা তঙ্গী করিয়া পার্শ্ব 

পুরুষকে কহিল, প্স্মস্ত ঠিক্ ?” 
প্রতুত্তরে সে ব্যক্তি মন্তক সঞ্চালন করিল। তাহার পর 

উভয়েই নীরব। উভগ়েই নীরবে পতিতা! বাধার মুখের দিকে 

চাহিয়া দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে বামার জ্ঞানের সঞ্চার 

হইল। চক্ষু মেলিয়া হততাগিনী দেখিল, বিক্গলীবালা ভাহার 
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পার্থ ঈীড়াইয়া, তাহার দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া, 'বিঞ্রপের 

হানি হাসিতেছে। ৰামা কোন কথা ফহিল ন1- বিজলী 

জিজ্ঞাসা করিল, “এখন তুই সকল কথা শ্বীকার করিবি ?* 

বামা নীরব। পুনয়ায় বিজলী কহিল, এখনও বল্, 
তুই কে? কিজন্ত ছল্পবেশে আমাদের দলে চুকিয়াছিলি? 

এৰারও বাম! কথা কহিল ন1। 

অধীর! হইয়া, দাটাতে পদাঘাত করিয়া, বিজলী পুনরায় 

লিজ্ঞাসা করিল, “আমার কথার উত্তর দিবি কি না?” 

বাম! তাহার দিকে চাহিয়া! কহিল, “না--আমি কোন 

কথার উত্তর দিব না।” 

বিজলী পুরুষেয় দিকে চাহিয়া কি ইঞ্টিত করিল। পাষণ্ড 
রুমালে আরও খানিক ক্লোরাফন্ ঢালিয়1, সেই সিক্ত রুমাল- 

থানি পুনরায় বামার নামিকার উপর চাপিয়! ধরিল। দেখিতে 

দেখিতে হতভাগিনীর সংজ্ঞা লোপ পাইল। ছর্কৃত্ত দ্বারের 
দিকে চাহিয়া সু শিশ দিবামাত্র আর একজন কক্ষমধো 
প্রবেশ করিল। বিজলীর ইঙ্গিতে গুণ্ডাছয় হতচেতন। ৰামাকে 

স্কন্ধে লইয়া! গৃহ হইতে বহির্গত হইল। 

বাটার দ্বারপার্থে একথানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দীড়াইয় 
ছিল। বাহুকঘ্বয় বাটী হইতে বহির্গত হুইয়! বামষটর নিষস্পদ্দ 

দেহ গ্রাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিল। তৎপরে তাহারা য্ম্ন 

গাড়ীর মধ্যে উঠিতে যাইবে, অমনি ঠিক সেই সময়ে, সেই 
নৈশ নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে অপর ছুই মুক্তির আবি- 
ভাব হইল। ছুইজনের হাতে ছুই গাছি লাঠি। অন্ধকারে 

লাঠি উর্ধে উঠিল, ভাহার পর ছুইটী আঘাতের শব্দ--সঙ্গে 



১০৩ প্রতাপচাদ।, 

সঙ্গে দুইটী গুরুপ্বব্য পতনের শব্দ এবং অস্ফুট চীৎকার- 
ধবনি সমুখিত হইল । আগন্তকদ্বয় নিঃশব্দে গাড়ীর মধ্যে 

প্রবেশ করিয়া বমিল। গাড়োরান বিন! বাক্যব্যয়ে গাড়ী 

হাকাইয়! দিল।, ্ ্ 

বিশ মিনিট পরে গাড়ী আসিয়া ডিটেক্টিভ প্রতাপটাদ 
রায়ের বাটার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। 



সিট ৫6৫০ 

কাহাঁর জিও ? 

এখনও বামার চৈতন্ত সম্পাদিত হয়'নাই। প্রতাপ এবং 

যোগেশ অগ্রে গাড়ী হইতে অৰতরণ পূর্বক, ধীরে ধীরে 
বামার নিঃসংজ্ঞদেহ বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং একখানি 

কৌচের উপর শয়ন করাইয়া, তাহার চৈতন্ত সম্পাদনে 

মনোযোগ দিলেন। অবিলম্বে জ্ঞানের সঞ্চার হুইল, বাম! 

চক্ষু মেলিয়! চাহিল। 

বামার উদ্ধারকারী যে স্বয়ং প্রতাপ এবং যোগেশ-সতাহ। 

পাঠক অবশ্তই বুঝিয়া থাকিবেন। বিজলীর কাধ্য-কলাপের 
উপর প্রতাপ বাবুর পুর্ব হইতেই সন্দেহ হইয়ার্ছল, সেই 
জন্ত তিনি যোগেশকে রাত্রি এগারটার সময়ে তাহার সহিত 

০সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। ভাড়াটীয়! গাড়ীর গাড়োঃ 

স্বান যোগেশকে চিনিত-_ঘটনাস্থলে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, 

ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়। যায়, তিনি তাহাকে অভয় দিয়! 

কহিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই-যদি বিশ্বান্ঘাতকতা 
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না কর--আমার কথামত কাজ কর, তোমার কোন বিপদ 

ঘটিবে না।” 

গাড়োয়ান সহজেই সম্মত হয়। তাহার পর যাহ! ধাহা 
ঘটিয়াছে, পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন। | 

বাম! চক্ষু মেলিয়! ক্ষীণন্বরে কহিল, "আমি কোথায়?” 

প্রতাপ । আমার বাড়ীতে । 

বামা। আমাকে কে এখানে আনিল ? 

প্রতাপ। আমি এবং যোগেশ। 

একটু সুস্থ হইলে প্রতাপ বাবু বামার মুখে সকল কথা 

শুনিলেন। সে রাত্রে বামার আর বাসায় যাওয়া ঘটিল না, 
প্রতাপ বাবুর বাড়ীতেই রহিল। 

এদিকে গুগাদ্বয় আহত হইয়। রক্তাক্তকলেবরে বিজনী- 
বালার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়। 

বিজলীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। কিসে কি হইল, 

তাঁহার বুঝিতে আর বাকি রহিল না। গুগাদ্য় পারিশ্রমিক 

পাইয়। বিদায় হইল। 

প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে বামাচরণ আসিল। গুগাছয় বরাবর 

তাহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদের মুখে সকল কথা শুনি, 

সে এখানে আসিয়। উপস্থিত হইল। বিজলীবালা তাহাকে 

দেখিয়া] কহিল, “বামাচরণ ! বুড়ো বেটা! এক খেল! থেলিয়াছে।* 

শু্ষমুখে বাঁমাচরণ কহিল, প্গামি ত পূর্বেই বলিয়া- 
ছিলাম, সাবধান ! প্রভাপকে আ'টিয়া উঠিতে পারিবে না। 
চল, আমাদের এখানে আর থাক! উচিত নয়, বিপদ ক্রমশই 
ঘনীতৃত হইয়া আসিতেছে।” 

কি 
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বিজলী। কেন, পলাইব কেন? প্রথম ঘোড়ার কিস্তি- 

তেই কি চাল মাত হইতে দিব। যখন আমার আর কোন 
আশ থাকিবে না, তখন সরিয়! পড়িব। 

বামা। তাহা হইলে এখনও তুমি লড়িবে? প্রভাপের 

সহিত শত্রুতা করিয়া! কখনই জয়লাভ করিতে পারিবে না। 

বিজলী। এখন পর্য্যস্ত আমাদের জিৎ--ন। হারিতেই 

কেন পলাইব? এ পর্যস্ত আমরা এমন কোন কাজ করি 
নাই, যাহ! দ্বারা তাহাকে ভয় করিতে হইবে। তাহাদের 

উদ্দেশ বামাল সমেত রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা, যে পর্য্যন্ত 

তাহা না পারিতেছে, সে পধ্যস্ত আমাদের আশঙ্কার কোনই 

কারণ নাই। বামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেও, সহজে 

আমাদিগকে জালে জড়াইতে পারিবে ন। 

বামা। কেন, আজিকার ঘটনায় ? 

বিজলী। তুমি পাগল। তাহার! আপনাদের পরাজয়ের 

কথ! কথনই লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না, 
স্থতরাং আমাদেরও কোন ভয় নাই। 

বামা। তাহাদের পরাজয় কিসে_বরং তোমরই উদ্দেস্ঠ 

ব্যর্থ হইল। 
বিজলী। তুমি ভূল বুঝিতেছ। এ পর্যন্ত আম্মরই জিৎ । 

প্রথমে রামেশ্বরের মুত্তি ধরিয়া আসিল, আমার নিকট ধরা 
পড়িয়া পলাইল। আমি তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ করি- 

লাম। দ্বিতীয়বার প্র মাগীটাকে আমাদের দলভুক্ত করিবার 

প্রয়াস পাইল, তাহাতেও কৃতকার্য হইতে পারিল না। ছুই- 
বারই তাহার। হারিয়াছে, এইবার আমি তাহাদের উপর. 
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টিটি িরিরিরারানি টার রি টি টিতে 

এক চাল ঠালিব। টিটি তাহাদিগকে ঘোল, খাওয়াইতে 

পারিকিনা।, ১৪ 

বামাচরণ নিসা িজনীবালার, এর দিকে 

চাছিয়। রহিল, বিজন অতি মৃহন্থরে তাহার অভিগ্রার ব্য 

করিতে লাগিল। বামাচরণের শুফমুখে হাসি আসিল, ভয়নাতুর 

প্রাণে সাহসের ক্ষীণদীপ্তি দেখ দিল। 



পর্দশ স্তর । 

এ আবার কে ঃ 

যোগেশ আজ চারি দিবস হুগলীতে আসিয়াছেন, কিন্ত 

ইহার মধ্যে আসামীর কোন সন্ধানই করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। সমস্ত দিবস পর্যটনের পর ক্লাস্তদেহে বাসায় ফিরিতে- 

ছিলেন। তখন সন্ধা! উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশে চাদ 

উঠিয়াছে__রাস্তাঘাটে আলোক জালিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

তিনি অন্তমনস্কভাবে আঙসিতেছিলেন, সহসা কিয়দরে সম্মখ্থ 

গলির মোড়ে পথৰহিক1! কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে 
চমকিয়। উঠিলেন। রমণী মোড় ফিরিয়া, অপর গলিতে প্রবেশ 

করিল। রাত্রিকালে অস্পষ্টালোকে দূর হইতে মুহর্তের জন্য 
রমণীকে দেখিলেও, তাহার আকৃতির উচ্চতায় ঞ্ৰং চলিবার 

ভাব-ভঙ্গীতে তাহার মনে স্বতঃ উদিত হইল, রমণী তাহার 

নিতান্ত অপরিচিতা নহে। কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ 

হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন এবং মুহ্র্তমাত্র বিলম্ব না! করিয়! 

দ্রত অথচ সতর্ক পদবিক্ষেপে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 

হইলেন। 
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- সস 

রমণী অবণুঠনবতী। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, 

আপন মনে অপেক্ষাকত দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথবাহিক1 . 

দুই তিনটী মোড় ফিরিয়া একটা সরু গলির ঞ্ধ্যে প্রবেশ 
করিল। যোগেশও দূরে থাকিয়া রমণীর অনুসরণ করিতে 

লাগিলেন। রমণী গলির দক্ষিণ দিকের একখানি দ্বিতল 

বাটার হ্বারদেশে মুহূর্তের জন্য দ্ণ্ডাপ্নমান হইয়া, তাহার পর 
আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কিংবা পশ্চাতের দিকে 
না] চাহিয়া অগত্যণ বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল। যোগেশ 

অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া বাটার দিকে তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে 
লাগিলেন। আশার উদ্বেগে তাহার ভ্ৃদয়ে এক প্রকার 

ভাবের সঞ্চার হইল প্রায় অগ্ধ ঘণ্ট। অপেক্ষা করিবার পর 

বাটার মধ্য হইতে অবগুনবতী বাহির হুইল এবং বরাবর 

গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিতে লাগিল। যোগেশও ছায়ার স্যাক্স 

অনুগমন করিতে লাগিলেন। রমণী তীরসান্নিধো উপস্থিত 

হইয়া, একস্থানে দণ্ডায়মান হইল। সে স্থানে সন্ধ্যার পর 

বড় একটা লোকের গতিবিধি দৃষ্ট হয় না। স্থানটা অপেক্ষা" 
কৃত নির্জন। রাত্রিকালে সেই নির্জন গঙ্গাতীরে রমণীকে 

তদবস্থার দণ্ডায়মান দেখিয়।, তাহার মনে হইল, বোধ হয় 

বূমণী কাহারও অপেক্ষা করিতেছে । তাহার অনুমান মিথ্যা! 

নয়-প্রার দশমিনিট অপেক্ষা করিবার পর, সেই স্থানে আপাদ- 

মন্তক বসনাবৃত এক পুরুষমৃত্তির আবির্ভাব হুইল। পুরুষ 
রমণীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ভয়ে ভয়ে ০ দৃষ্টি 
সঞ্চালন করিতে লাগিল। 

পুরুষ এবং রমণীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া, যোগেশ ঈষৎ হাসিয় 



পঞ্চদশ শর । ১০৭ 

মনে মনে কহিলেন, “ইহারা বেশ খেলা খেলিতেছে, বাঃ। 

মন্দ থেল। নয়! বেশ চাতুক্ী! ভাল, আমাকেও একবার 

দেখিতে হুইবে।” 

পুরুষ এবং রমণী যে স্থানে ধাড়াইয়া কথ! কহিত্তেছিল, 

যোৌগেশ তদভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন 

এবং তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া! একেবারে পুরুষের গায়ের 
উপর গিয়া! পড়িলেন। পুরুষ যোগেশকে ধাক। দিয়া কর্কশ- 

স্বরে কহিল, “কি হে বাপু! চোকে দেখিতে পাও না-ন! 

মাতাল হইয়াছ ?” 

যোগেশ কোন উত্তর না দিয়], পুরুষের মাথার কাপড় 

ধরিয়া সজোরে এক টান দিলেন কিন্তু তাহার মস্তকাবরণ 

উন্মোচিত হইবার পূর্বেই, পার্স্থ অন্ধকার গলির মধ্য হইতে 
চারিজন লোক বাহির হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। 

ধারণ যে কোন লোক এ অবস্থায় পড়িলে, কিংকণ্ব্যবিমু় 

হইয়া ফ্াড়াইয়! থাকিত এবং আক্রমণকারীদের হস্তে লাঞ্চিত 

হইত । কিন্তু যোগেশ একজন পাক! গোয়েন্দা দূরদশিত। 

তাহার যথেষ্ট । তিনি পুর্ব হইতে সতর্ক ছিলেন। তাহার 
হস্তস্থিত সুদৃট় বংশযষ্টি বিছ্বাৎবেগে বিঘুর্ণিত হইয়া আততায়ীর 
মস্তক এবং পৃষ্ঠের উপর সবেগে প্রপতিত হইল। বিষম 

আঘাতে বাধিত হইয়া ছুইজন উদ্ধশ্বামে পলায়ন করিল, এক 

জন ধুল্যবলুষ্ঠিত হইতে লাগিল, অপর বেগতিক দেখিয়! অন্ধ- 
কারের মধ্যে লুকাইয় পড়িল। 

মেঘ হুইতে মেঘাস্তরে বিদ্যুৎ প্ষুরিত হইতে যতটুকু সমস্ত 
লাগে, সেই সঙয়ের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিল। রমণী বিশ্রিভ, 
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ভীত এবং চমকিত হইয়া একপার্থে দণ্ডায়মান। চীৎকার 
করা দূরে থাক, তাহার মুখ হইতে একটী অস্দুট ধ্বনিও 

নির্ঠত হইল না। আক্রমণকারীদিগকে বিতান্ভিত করিয়1, 

যোগেশ বাবু রমণীর দিকে ফিরিয়! ঈাড়াইলেন। রমণী কম্পিত- 

কে কহিল, “আপনি কিরূপ ভদ্রলোক? আপনার অভি- 

প্রায় কি? আমরা পথে দাড়াইয়া। কথা কহিতেছিলাম--কেন 

আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন ?” 

যোগেশ কহিলেন, “অভিপ্রায় তোমার সঙ্গের পুরুষটী 

কে এবং তোমার মুখখানি কেমন, একবার দেখিবার সাধ 

হইয়াছিল ।” | 
রমণী। নিকটে পুলিসের কোন লোক নাই, তাই 

আপনার সাধ অপূর্ণ রহিল। এ বকম সাধ কোন ভদ্রলোকের 
সম্ভবে না। 

যোগেশ। তোমার বন্ধু বান্ধবের যদি কোন দোষ ন! থাকে, 

তবে পলাইল কেন? 

রমণী। না পলাইলে এতক্ষণ খুন জখম হইত। 

যোগেশ। তোমার সঙ্গের সে ভদ্রলোকটা কে? 

রমণী। আমার ভাই। 

যোগেখ। কি রকম ভাই? বাড়ী ঘর ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে 

আসিয়! কথ! কহিতেছিলে ? 

রমণী। আপনাকে সকল কথা খুলিয়! বলিতেছি। একট! 

বদমায়েস লোক অনেকক্ষণ হইতে আমার পশ্চাৎ লইয়াছে, 

আমাকে অপমান করিতেও কুঠিত হয় নাই। ভাহাকে দণ্ড 

দিবার জন্য আমরা এই ফাদ পাতিয়াছিলাম। 
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: রমণী ঈষৎ হাসিয়া! কহিল, আমার ক্ষমা ব| বিরাগে 

আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।” 

যোগেশ। আমার ব্যবহার অভদ্র হইলেও, এতক্ষণ আমি 

যাহার সহিত কথ! কহিলাম, তাহার মুখখানি একবার দেখিতে 

ইচ্ছ! করি। 

. বমণী মুখের আবরণ উন্মোচন কর্সিল। যোগেশ হতাশ 
হইলেন। যাহাকে দেখিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, তাহার পরি- 
বর্তে দ্বাবিংশ কি চতুর্বিংশবর্ষীয়! কোন যুবতীর শরতের শত- 

দলের মত প্রশ্দুট সুন্দর একথানি সুখ প্রকাশিত হইল 
রমণী কহিল, “মহাশয়! রাত্রিকাল আমি একাকিনী এত- 

থানি পথ বাহিয়া, বাটা যাইতে সাহস করি না) অনুগ্রহ করিয়া 
আমাকে বাটী পর্ধাস্ত রাখিয়। সাসিবেন কি?” 

বিশ্ময়ের উপর বিন্ময়। রমণীর বাক্যে যোগেশের বিশ্ব 
উদ্দেপিত হইয়া উঠিল। মুখে কহিলেন, “আমি তোমাকে 
বাটাতে রাখিয়া আসিতে পারিলে বড়ই স্থখী হইব কিন্তু আমি 
তোমার অপরিচিত, রাত্রিকালে অপরিচিতের সহিত তোমাকে 
বাটা প্রবেশ করিতে দেখিলে তোমার নিন্দা হইতে পারে ।* 

রমণী । সত্য কিন্তু উপায়াস্তর নাই--আমি একা যাইতে 

সাহস করি না--বাটী পৌছিলে, আমার এরূপ আচনুণের বিষয় 
আপনাকে প্রকাশ করিয়! বলিব। 

রমণীর ভাবভঙ্গী ব! কথাবার্তায় কপটতার কোন নিদর্শন 
ন। থাকিলেও, যোগেশ বুঝিলেন, তাহার জন্য আবার কোন 
অভিনৰ বগুড়। বিস্বৃত হইতেছে, তিনি মনে মনে হাসিয়। 
কহিলেন, প্চল।” 

১৩ 
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রমণী অগ্রে অগ্রে চলিল। যোগেশ কিছু পশ্চাতে থাকিয়া, 
তাহার বনুগমন করিতে লাগিপেন। প্রায় অর্থাঘণ্টার পর, 

নান] রাস্ত| ঘুরিয়া, ষে বাটী হইতে রমণী বহির্গিত হইয়াছিল, 
তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল এবং যোগেশের দিকে মুখ 
ফিরাইয়া কহিল, “আসন্ন, বাটার ভিতর আম্মুন।” 

রমণীর এই অসম্ভাবিত আমন্ত্রণে হোগেশ আরও বিস্মিত 

হইলেন। ন্ধ্যার সময় সর্ব প্রথমে যে রসনীকে দেখিয়া, তাহার 
অন্দরণে প্রবৃত্ত হন, সে পাঠকের পরিচিত! বিজলীবাল!। 
বিজলীবাল! বাটার মধ্যে প্রবেশ করে, যোগেশ বাহিরে অপেক্ষা 

করেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে যে বুবর্তী বাটীর বাহির হয়, 

সে বিজলীবাল। নহে, অপর কোন রমণী। যোগেশ পূর্কোই 

ইহা! পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, কেবল সন্দেহ ভঙ্জনার্থ মুখাবরণ 

খুলিতে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে যুবতীর এই প্রস্তাবে তিনি 
বিশ্মিত হইলেও কিংকর্তব্যবিমূড় হইলেন না। রমণী যে চতুর! 
এবং তাহার যেকোন উদ্দেশ্য আছে, তাহ! তিনি বেশ তুবিতে 

উড কিন্ত সেই উদ্দেশ্ত কি, তাহা জানিতে পারেন 

; কহিলেন, ণচল।” 

রং যোঁগেশকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল 
এবং দ্বিতলে উঠিয়া একটী গৃহের দ্বার উদ্মোচন পুর্বক তাহাকে 
বমিতে বলিল। গৃহে পুর্ধ হইতে আলোক জ্বলিতেছিল। 

আসবাবের মধ্যে একখানি তক্তাপোধ--তাহার উপর সামান্ত 

রকমের বিছানা। এতভিন্ন সে কক্ষে আর কোন সামগ্রী 

ছিল না। 

যোগেশ বুবতীর ইঙ্গিতে তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট হইলেন, 
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রমণী একপার্থে ঈাড়াইয়। রহিল। “কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। 

সহসা রমণী কহিল, "মহাশয় । আপনার এ কি রকম ব্যবহার?” 

 যোগেশ। কোন্টা আমার কি রকম ব্যবহার ? 

রমণী। আজ তিনচারি দিন নি কেন আপনি আমার 
সঙ্গ ছাড়িতেছেন না? 

এতক্ষণে যোগেশ রষণীর ভিন বুঝিতে পারিলেন, 

কহিলেন, “সুন্দরি! ভোষার ভুল হইয়াছে, 

রমণী। ভুল ! ভুল কিরপে বলিব? এই ত সন্ধ্যা হইতে: 

আমি যেখানে ষাইতেছি, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে- 

ছেম। সন্ধ্যার পর যখন বাটা আসি, আপনি আমার অন্থসরণ 
করিয়া, আমার বাটার দ্বার অবধি আসেন, এবং অপেক্ষ! 
করিতে থাঞ্ষেন। আমি আপনার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, 
আপনাকে শান্তি দিবার জন্ভ লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়! 

বাটী হুইতে বহির্ধত হুই, কিন্ধ তাহার! আপনার সমকক্ষ 

নয়, তাহার! পলাইল। এক্ষণে আপনাকে আমি জিজ্ঞাস! 

করিতেছি, আপনি আমার সহিত এরপ ব্যরহার করিতেছেন 

কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি? 

যোগেশ। সন্ধ্যারপর আমি যাহার অনুসরণ করিয়। এ 

বাটার দ্বার পর্য্স্ত আসি, সে 'শন্ত কোন স্বীলোক, সেত 

তুমি নও। 

রমণী। তাহা! হইলে একজন স্ত্রীলৌকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
এ পর্য্যন্ত আস! আপনি স্বীকার করিতেছেন ? 

যোগেশ। অস্বীকার করিবার ত কোন কারণ দেখিতে 

পাইতেছি না। 
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রমণী। আমিই সেই ভ্্রীলোক। 

যোগেশ। আমার চোখে এখনও চাল্সে ধরে নাই-_ 

€ রূপে আমায় ভুলাইতে পাবিবে না। 

রমণী। এ বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক 

থাকে ন। যদি আমার কথান্ন বিশ্বাস না হয়, আপনি সমস্ত 

বাড়ীখান পরীক্ষা করিয়। দেখিতে পারেন। 

হাসিয়া যোগেশ কহিলেন, “তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস 

নাই, বাড়ী পরীক্ষা করিগ্না দেখিবারও আবশ্তক করে না__ 

আমারই তুল হইয়াছে।” 

রমণী। চোথে চাল্সে ধরে নাই, রাস্তার আলে ছিল, 
তবু এত বড় একটা ভূল করিম! ফেলিলেন ! 

রমণী যোগেশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়! ঈষৎ হাসিল। 

সে হাসির অর্থ বুঝিপ্া ঘোগেশ কহিলেন, “তোমার চাল চলন, 

ভাবভঙ্গী, দেহের উচ্চত| ঠিক আমার সেই স্ত্রীলোৌকটার মত, 
কাজেই আমি ভূল করিয়া বসিলাম। বিশেষতঃ প্রেমান্ধের 

দিকৃবিদিক জ্ঞান থাকে না!” 

রমণী। এটা কি ঠিক কথ? কেন মিথা। প্রবঞ্চনা 

করিতেছেন? আমি আপনার উদ্দেশ জানি। স্ত্রীলোকের 

রূপে মুগ্ধ হইবার লোক আলাদ!। স্ত্রীলোক নয়-_কোন পুরুষের 

অনুসরণ করাই আপনার উদ্দোশ্ত | আপনি অন্ধকারে ঘুরিতে- 

ছেন। আমায় যদি বিশ্বাস করেন, আমি পথ দেখাইয়! 

দিতে পারি। রঃ 

যোগেশ? এরূপ অধাচিভভাবে পথ দেখাইতে ভোমায় 

প্রবৃত্তি হইল কেন? 
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রমণী। আমি বুবিয়াছি, আপনি কোন পুলিশকর্ণচারী। 
যাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঘুরিতেছেন, তাহাকে ধরিতে 

পারিলে আপনি যথেই পুরফার পাইবেন। আমার অর্থাভাব 

বড়ই বেশী--যদি আমি আপনাকে সাহায্য করি, আপনার 
নিকট কিছু অর্থসাহাযা পাইবার প্রত্যাশা রাখি । 

যোগেশ। আমি যাহার জন্য ঘুরিতেছি, তাহাকে চেন? 
রমণী। চিনি। | 

যোগেশ। কেসে? তাহ্ারনামকি? 

রমণী। রামেশ্বর। 

যোগেশ চষকিক্া উঠিলেন। যুবতীর মুখের দিকে কিছু- 
ক্ষণ তীক্ষদৃষ্টিতে চাহিয়] রুহিলেন, তাহার পর কহিলেন, "তুমি 
যেমন সাহসিক1, তেমনি চতুর] 

যুবতী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া! কহিল, “আপনি আজ 
বড়ই প্রতারিত হুইয়াছেন।” 

যোগেশ। কখন্, কাহার দ্বার! ? 

রমণী। সন্ধ্যার পর। প্রথমে যাহার অনুসরণ করিয়! 
এই বাটার দ্বার পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, আমি--সে--নই। 

যোগেশ। তাহা আমি বরাবরই জানি। 

রমণী। আপনাকে তুলাইয়! বিপথে লইয়া! যাইবার জন্ 
আমি বাটী হইতে বহির্থত হই-এবং তাহাতে সফলও হইয়াছি। 

যোগেশ। আপাততঃ সেইরূপই দেখাইতেছে বটে। 

রমণী। এদিকে টাকাকত্তির তেমন সুবিধা নাই, আপনি 

যদি আমাকে কিছু টাকা দেন, আমি আপনাকে সাহাধ্য 
করিতে প্রস্তত আছি। 



১১৪ প্রতাপচাদ । 

যোগেশ। তুমি অপরধিকের কতদূর সংবাদ জান? তাহা- 
দিগকে ছাড়িতেছ কেন? 

রমণী। অনেক কারণ আছে। টাকার জন্তই লোকের 
সঙ্গে সথন্ধ-টাকার জন্তই লোকের সহিত বিচ্ছেদ--তাহার! 

আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছে না। টাকাই সব--. 

বিজলীবাল। আমার কে? 

যোগেশ পুনরায় শিহুরিয়। উঠিলেন, কিন্ত কোন কথা 

কহিলেন নাঃ রমণী বপিতে লাগিল, “আপনার ব্যবসায়ে 

আপনি খুব পাক! লোক, কিন্তু ভুলচুক সকলেরই আছে। 

আপনি একটা বিষম ভুল করিয়। বসিয়াছেন--এখন আপনি 

কেবল আধারে ঘুরিতেছেন।” 
যোগেশ। তুমি আমাকে আলো দেখাইয়া! দিতে পারিবে? 

রমণী। আপনার চোখ একটু ফুটাইয়! দিতেছি, আজ 

চাবি দিবস হুইল সন্ধ্যার ট্রেনে আপনি কলিকাত! হইতে 

হুগলি আসির়াছেম। পাছে হাবড়1 দিয়া জাসিলে প্রতিপক্ষ 

জানিতে পারে, এইজন্ত সতর্ক হইর়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 

কাজ হয় নাই। 
রমণী যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। তিনি একটু 

হাসিলেন। যুবতী পুনরার কছিতে লাগিল, পশালখিয়ার ঘাটে 
পার হইয়া, লিলুয়! ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়1, হুগলীতে আসেন 
এবং বরাবর * * * গলির ১৪ নং বাটীতে প্রবেশ করেন। 

এ কয়দিন বৃথ! নানা স্থানে অনুসন্ধানের পর আজ সন্ধ্যার 

সময় বিজলীবালার দর্শন পাইলেন, তাহার অনুনরণ করিয়। 
এই বাটার দ্বার পর্য্যস্ত আঁদিলেন, তাহার পর বিজলীবালার 
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পরামর্শে আমি বাটী হইতে বহির্গত হুইলাম, আপনি আমার 
অনুপক্ধণ করিলেন--এখন বুঝবিলেন, আপনার গ্তিবিধির 

উপরও আপনার বিপক্ষ দলের বেশ লক্ষ্য আছে।» 

যোগেশ। প্রথমে গোপনে হুগলী আনাই আমার উদ্দেশ্য 

ছিল, কিন্তু বখন দেখিলাম, পশ্চাতে লোক লাগিয়াছে, তথন 

আমার সে মতের পরিবর্তন ঘটিল। আমি প্রকাশ্তভাবেই 
ষ্টেশনে নামিলাম, প্রকাশ্ঠতাবেই ১৪ নং বাটীতে আশ্রয় লই- 

লাম। আমি হুগলীতে আসিয়াছি, তোমার বৰদ্ধু-বান্ধবের! 

পরিজ্ঞাত হওয়াতে, আমার অন্ত উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে। 

রমণীর সুখভাব থেন সুহ্ত্তের জন্ত বিকৃত হুইল। রমণী 

কহিল, “কিন্ত প্রধান উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় নাই-_রামেশ্বরের কোন 

সন্ধান পান নাই ?” 

যোগেশ। পাই নাই, কিন্ত পাইব আশ! আছে। 

রমণী । আপনার হাতের নিকট হইতে আজ সন্ধ্যার সময় 

সে সরিয়! পড়িয়াছে। এখন আর সে হুগলীতে নাই_-যদি 

আমার প্রস্তাবে হ্বীকৃত হন এবং আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি 

তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারি। 

যোগেশ। সে এখন কোথায়? 

রমণী। কলিকাতাঁর নিকটবর্তী কোন স্থানে। 
যোগেশ। তুমি কত টাকা চাও? | 

রমণী । ছুই শত। 

যোগেশ। অগ্রিম ৫*২ টাকা দিতে পারি, কার্ধ্য সমাধা 

হইলে বাকি দিব_-সম্মত আছ? 
রমণী। আছি। 



১১৬ প্রতাপচাদ। 

 যোগেশ পকেট হূইতে £ খানি ১*২ টাকায় নোট..নাহির 
করিয়! দিয়! কহিলেন, "কখন কলিকাতা! যাইষে ?” 

রমণী। কাল ভোয়েক.ট্রেনদে। : ষ্টেশনেই আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ ছইবে। | | 

যোগেশ। তোমার নামটা কি! 

হালিয়। রমণী কহিল, প্জ্ঞানদ11” 

যোগেশ। কিন্তু জ্ঞানদ1 সাবধান--যদি আমার সহিত 

চাতুরী কর, তাহার পরিণাম বড় হুথের হইবে না, যেন সর্বদা 
স্মরণ থাকে । ভোরের বেলায় যেন ষ্টেশনে সাক্ষাৎ পাই। 

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না! করিয়াই, যোগেশ গাত্রোখান 
করিলেন এবং বাটা হইতে বহির্গত হুইয়! বরাবর টেলিগ্রাফ 

আফিসে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ বাবুর নিকট সাস্কেতিক 
শব্দে তারে নংবাদ গেল; 

“শীত্র আহ্থন 1৮ 

জানদার নিকট হইতে যোগেশের বিদায় লইবার এক 

ঘণ্টার মধ্যেই প্রতাপ বাবু হুগলীর অভিমুখে রওন1 হইলেন। 



রে সিডি রী সখ 
টি সব শী 
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নি 

যোড়শ স্তর। 

চু 

চতুরে চতুরে । 

টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বাহির হইয়া, যোগেশবাবু 
পথিমধ্যে বেশ পরিবষ্টরন করিয়া লইলেন। এখন তাহার 

বিশেষ পরিচিত বন্ধুও তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারেকি না 

সন্দেহ। যখন জানিতে পারিলেন, এ যেশে কেহ তাহাকে 

আর চিনিতে পারিবে না এবং যখন বুঝিলেন, কেহ তীহার 

আর অনুসরণ করিতেছে না, তখন রেলওয়ে ্েশনের দিকে 

অগ্রসর হইলেন। কলিকাত1 হইতে ট্ণে আসিৰার আর বড় 

বিলম্ব নাই। 

বথাঁসযয়ে টণ আসিয়া! হুগলী ষ্টেশনে থামিল। নানাদেশী 

নাঁনাবেণী যাত্রী গাড়ীতে উঠিতে নামিতে লাগিল। যোগেশ 

বাবুর ভাবে বোধ হইতেছে, যেন তাহার কোন, আত্মীয়ের 

সেই ট্রেণে আসিবার কথ! আছে, তিনি ত্াহারই অপেক্ষায় 

দাড়াইর! আছেন। যাত্রীরা একে একে গাড়ী হইতে নামিয়। 
'গস্তবা স্থানাভিমুথে চলিতেছে--দেখিতে দেখিতে প্লাটফম্ম 

প্রায় লোকশুন্ত হইয়৷ আসিল, গাড়ী ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব 

নাই, এমন সময়ে সুক্তকচ্ছ ত্রিপুণ্কধারী এক উৎকলবাসী 



১১৮ প্রতাপটাদ। 

শশবান্তে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল । মুগ শালপত্রের 

চুরুট, বগলে সাষান্য গোছের এক গাটরি, হস্তে ছাদ । 
গাড়ী হইতে নামিতে উড়িয়ার আসত্ব বিধান্ব দেখিয়!, টিকিট- 
কালেক্টর সাহেব আরক্তলোচনে ঘা-কতকের বন্দোবন্তে 
উদ্যত হুইলেন। উড়িক্! টিকিটখানি ফেলিয়া দিয় পলায়ন 

করিল। . | 

্টেশনের বাহিরে নিঞ্জন পথে আসিয়া উড়িয়া থামিল। 
অনতিবিলম্বে তাহার পার্থে অপর একবাক্তি আসিন়! ধীড়াইল। 

আগন্তক আমাদের বোগেশ এবং উৎকলবাদী যে প্রন্াপটাদ 

বায় পাঠক বোধ হয়, এতক্ষণ বুবিতেঞ্জারিয়াছেন। 

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ, এখনও তুমি কলিকাতা 

যাঁও নাই ?” 

ঘোগেশ। জবার! কাল ভোরের ট্রেণে রুনা হইব। 
প্রভাপ। কতদূরকি করিয়াছ? 
যোগেশ সমস্ত বিবৃত কন্িলেন। প্রতাপ বাবু গিজ্ঞাস! 

করিলেন, “তোমার কি অন্থমান হয় ?” 

ঘোগেশ। বামেশ্বর হুগলীতেই "আছে, কলিকাতায় যায় 

নাই। 

প্রতাপ । নিশ্চয়ই ন। 
যোগেশ। ভাহারা ভাখিয়াছে, -হুগলীতে আম্বি এক! 

'আসিয়াছি। আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলে, পথ নিরাপদ 

ভাবির বাহির হইরে। 

প্রভাপ। তাহার পর? | 

ধোগেশ। এ্রকেবারে গাঢাকাদিবে। দূরাঞ্চলে পলাইবে। 
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প্রতাপ । এখন কোথায়, কিছু সন্ধান পাইগ়াছ ছু. 
যোগেশ। না। যেখানেই থাকুক, রেলে যাইতে সাহস 

করিবে না, নৌপথেই গঙাইবে। 

প্রতাপ। খুব সস্ভব। তোমাকে এখান নিজ্রাকির 
কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারিলে, তাঙ্বার! ভাবিবে, পথ 

পরিষার হইন্নাছে। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার! জানে 

না। কাল তাহারা আমাকে কলিকাতাক্র দেখিতে পাইবে-- 
আজও ঘণ্টা ছুই পূর্বে দেখিয়াছে। 

এই কথা বলিয়া প্রতাপবাবু একটু হাদিলেন। যোগেশ 

কহিলেন, “আমাকে চক বানাইয়! কাল তাহারা খানিকট।, 

ঘুরাইবে ।” 

প্রতাপ। আমি তোমার টেপিগ্রাম পাইয়াই বুঝিয়াছিলাম, 

এইব্লকমের কিছু একটা ঘটিয়াছে, আমি তাহার বন্দোৰন্ত 
করিয়। আমিয়াছি। আমি যে কন্গিকাতায়, তাহ! তাহার! 

বেশ জানে--কালও জানিবে। ভুমি কাল জ্ঞানদার সহিত 

কলিকাতায় চলিয়। যাও-আমি এখানে, থাকিলাম। তোমার 

সহিত ইহার মধ্যে আর বোধ হয় সাক্ষাৎ হইবে না। 

যোগেশ। না। 

তাহাক্স পর ছুইজনে ছুইপ্দিকে প্রস্থান করিলেন | 

পরদিবস শ্রাতঃকালে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, যোগেশ 

দেখিলেন, জ্ঞানদ। তখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দিই সময় যতই নিকট 

হইতে লাগিল, যোগেশের উৎকণ্ঠা! ততই বাড়িতে থাকিল। 

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া! হুগলী ষ্টেশনে থামিল, কত 
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যাত্রী নামিল, কত উঠিল--গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া কলিকাতা! 

অভিমুখে ছুটিল। যোগেশ চিত্রার্পিতের সভায় এক স্থানে 
দাড়াইয়া রহিলেন, সহস! তাছার দৃষ্টি এক অজাতশ্মশ্র ধনী 
যুবকের উপর পড়িল। কিন্তু সেমুহূর্তের জন্য-_-তিনি তাহার 

দিকে আর লক্ষ্য না করিস একপার্খে সরিয়া দাড়াইলেন। 

বুবকও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসধালন করিতে করিতে ষ্টেশনের বাহির 

হইয়। পড়িল। যোগেশ মনে মনে ভাবিলেন, পব্যাপারথানা 

ক এতক্ষণে বুঝিয়াছি-_-বেশ--ভাল ! ভাল খেলোয়াড় ন! 

মিলিলে খেলির। সুখ হয় না। দেখা ধাউক, জ্ঞানদার কতদূর 
দৌড়। চত্রুরা রমণী আমার সঙ্গেপ্জী্টাতুরী করিতে ছাড়ি- 
তেছে ন1।” 

যোগেশ তখন আর পুকরুষবেশী জ্ঞানদার অনুসরণ করিলেন 

না। কির়তৎক্ষণ ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, গত রাত্রের সেই 

বাটাতে গিয়! জ্ঞানদার লহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জ্ঞানদ! 

সষ্ভঠোনিদ্রোখিতার ন্যায় আলস্তবিজড়িতনেত্রে শশব্যস্তে পরিধে়্ 

বাদ যথাস্থানে স্থসংন্যত্ত করিতে করিতে উঠিষ্না আসিল। 

নিদ্রাশিথিল চুর্ণালকগুচ্ছ স্বেপাক্ত সুন্দর ললাটে এখনও ক্ষুদ্র 

ক্ুদ্র সর্পশিশুবং লন্বিত রহিয়াছে । যোগেশ জ্ঞানদার তৎকালীন 

অভিনয় নৈপুণ্যে সুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি 

তিরফফারের স্বরে কহিলেন, “এইব্ূপে তুমি বুঝি তোমার কথা 
রক্ষা করিবে?” 

ধীরুহস্তে অবিন্যস্ত অলকগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে জ্ঞানদা 

কহিল, “ক্ষমা করিবেন মহাশয়! রাত্রিশেষে ঘোর নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন হইয়া পত্িয়াছিলাম--আপনি আদিয়া না ডাকিলে 
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আরও যে, কতক্ষণ ঘুমাইতাম, তাহা. বলিতে পারি না। 
আমার ঘুমট! বড়ই খারাঁপ।» 

যোৌগেশ বাবু সে কথায় কর্ণপাত ন1 করিয়া, বিদ্রপের 

বরে কহিলেন,__প্পুলিসের টাকা বড় বদ জিনিষ, সহজে 

লোকের পেটে হজম হয় না1” 

জ্ঞান্দা। আমার হজম করিবার অভিপ্রায়ও ছিল ন!। 

বুমাইয়া! না পড়িলে, এতক্ষণ আপনার সহিত হাওড়ার ষ্রেশনে 

পৌছিতাম। আপনি চিস্তিত হইবেন না, এখনও যথেষ্ট সময় 
আছে,-আমরা বৈকালে তিনটার টেণে ষাইব। 

যোগেশ। তুমি যাও বা ন1 যাও, আমি কিন্ত তিনটার 
ট্রেণে রওনা হুইব। 

জ্ঞানদা। আমি নিশ্চয়ই ধাইব। 

যোগেশ প্রস্থান করিলেন এবং অপরাহে নিদ্দিষ্ট সময়ে 

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, জ্ঞানদা তাহার পূর্বেই 
আসিয়াছে। টিকিট কিনিয় উভয়ে গাড়ীতে উঠিলেন এবং 

বথালময়ে হাবড়ায় আসিয়া নামিলেন। 

জ্ঞানদা! ইতস্ততঃ চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া কহিল, “আর 

আমাদের একসঙ্গে থাক কর্তব্য নহে। বিজলীবাল। বড় 

ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোক । তাহার চক্ষু চারিদ্দিকে--তাহারে চর সর্বত্র । 

আমাদিগকে একসঙ্গে দেখিলে সনেহ করিবে; একবার তাহার 

মনে সন্দেহ জন্মিলে, আমার জীবনসংশয্প ঘটিবে। 

জ্ঞানদ] প্রস্থানোগ্তা হইল, যোগেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কথন কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব? রামেশ্বর এখন 
কোন্ বাড়ীতে ?1” 

১১ 
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জ্ঞনদ1। কলিকাতা ব! ইহার নিকটবর্তী কোন স্থানে 

আছে,_-কোথায় তাহা নিশ্চয় জানি না। এক ঘণ্টার মধ্যে 

সংবাদ'পাইব। 

যোগেশ। আমার সহিত কখন্ দেখ! হইবে? 
জ্ঞানদা। রাত্রি ঠিক বারটার সময়ে। 

জ্ঞানদা একটা স্থানের নাম করিল, সম্মত হইয়া যোগেশ 
. কহিলেন, "যদি কোনরূপ প্রবঞ্চন! করিতে প্রয়াস পাও,---” 

বাধা দিয়াজ্ঞানদ1 কহিল, “আমায় বিশ্বাস করুন, কোন 

৬ নাই। যেরূপে পারি, রাত বারটার সময় রামেশ্বরকে 

আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। টাকার জন্য আমি সব পারি। 
এমেশ্বর আমার কে? বিজলীবালার সহিতই বা আমার সম্বন্ধ 

[ক % টাকাই আমার সর্বস্ব 1” 

যোগেশ। কার্য উদ্ধার করিয়া! দিতে পারিলেই বাকি 

ঢাক পাইবে। ১ 

জ্ঞানদা। এখন আপনাকে আর এক কাজ করিতে 

হইবে। | 

যোগেশ। কি? 

জ্ঞানদা। আপনি এক নৌকায় আমার সহিত পার হইতে 
পারিবেন ন&। আমি যতক্ষণ না অপরপারে যাই, আপনি 

এখানে অপেক্ষা করিবেন, প্রতিজ্ঞা করুন । 

দে দিবস হাবড়ার পোল থোল] ছিল, কাজেই পারা- 

পারের জন্য লোককে মৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়া- 

1ছল। | 

যোগেশ। কেন? 
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জ্ঞানদ। কারণ আছে। একসঙ্গে যাইলে কার্যোদার 

হইবে না। পুর্বেই বলিস্বাছি, আমার উপর তাহাদের ভেমন 
বিশ্বাস নাই--আমার গতিবিধির উপর যদি লক্ষ্য রাখে-_ 
আমরা ধর। পড়িব। 

যোগেশ। আচ্ছা, তোমার কথায় সম্মত হইলাম । 

জ্ঞান] একখানি নৌকার একা আরোহণ করিল। 
যোৌগেশ তীরে দণ্ডায়মান রছিলেন। জ্ঞান্মার নৌকা গঙ্গার 
নিস্তরঙ্গ শ্বচ্ছললিলরাশির উপর ভানিতে ভাঁসিতে চলিতে 

লাগিল। তাহার পাশে পাশে আর একখানি তরণী এক" 

মাত্র আরোহী এক মাড়োয়ারী যুবককে লইয়! কলিকাতার 
পারে আসিতে লাগিল। যুবক ডিটেকৃটিভ পুলিসের অন্যতস 

গোয়েন্)। রাখাল দত্ত। 
পাঠক! এইখানে দেখুন, বিচক্ষণ গোয়েন্টাগণকে কত 

দিকে নজর রাখিতে হয়। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়! 

ভবিষ্যতের কত সম্ভাবিত পথে বুদ্ধিবৃত্তি চালিত করিতে হয়। 

যোগেশবাবু প্রথম হইতেই জ্ঞানদাকে বিশ্বাস করেন নাই-- 
তিনি বরাবর জানিতেন, জ্ঞানদ1 মুখে যাহা! বলিতেছে, কাজে 
তাহা! করিবে না। একসঙ্গে এক গাড়ীতে কলিকাতায় 
আদিলেও জ্ঞানদা যে, কোনরূপে তাহার চক্ষে ধুলি দিয়া 
সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে, তাহাও তিনি একরূপ অনু- 
মান করিয়াছিলেন। তবে ভ্ঞানদ। যে, বাক্চাতুর্য্যে তাহাকে 

মুগ্ধ করিয়া, তাহাকে এরপভাবে গঙ্গার অপরপারে অপেক্ষা 

করিবার জন্য অনুরোধ করিবে, ইহ! একবারও তীহার 
মনোমধ্যে উদ্দিত হয় নাই। 



১২৪ প্রতাপটচাঁদ। 

হুগলী পরিত্যাগ করিবার পুর্বে যোগেশ কলিকাতায় 
আর এক টেলিগ্রাম পাঠাইপ্লাছিলেন, তাহার ফলেই রাখাল 

ছল্লবেশে হাবড়ায় অপেক্ষ। করিতেছিলেন। জ্ঞানদার অজ্ঞাতে 

যোগেশের সহিত রাখালের সন্ষেত বিনিময় হইয়া গেল, 

জ্ঞানদ। কিছুই জানিতে পারিল না । চতুরার সহিত চাতুরী 
খেলিয়া, চতুর চুড়ামণি তীরে দীড়াইয়া রহিলেন,__জ্ঞানদ। 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে গঙ্গ। পার হুইয়। তীরে উত্তীর্ণ 

হইল। রাখাল অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল । 

জ্ঞান্দ। বিজলীবালার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। 
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সগুদ্শ স্তর । 

নিশথে। 

রাত্রি ঠিক এগারটার সময় পসিঁথির কোন একটা নির্জন 

পল্লীতে জ্ঞানদার সহিত যোগেশের সাক্ষাৎ হইল। 

জ্ঞানদ। কহিল, “কেমন, এখন সম্তই হইয়াছেন ত? আপ 

তি কোন অবিশ্বাস নাই ?” 

হাসিয়। যোগেশ কছিলেন, না, এ পর্যাস্ত অবিশ্বাসের 

কোন কারণ দেখি নাই।* 

জ্ঞানদা। আজ রাত্রেই রামেশ্বরকে দেখাইয়া! দিব। 

যোগেশ। সেইরূপই কথ। আছে বটে কিন্ত কখন্? 

জ্ঞানদা। এক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্ত আমার পুরদ্া্খের 

টাক1 কখন পাইৰ? ্ 
যোগেশ। রামেশ্বরকে আমাক দেখাইয়া দ্বিবাযাত্র আম 

তোমাকে অঙ্গীকৃত পুরফ্ষার দিব। 

জ্ঞানদা। আমি যে মতলব আপাটিয়াছি, তাহাতে তত" 
ক্ষণাৎ আমাকে টাক। দিবার সুবিধা ব। স্থযোগ পাইবেন ন1। 

যোগেশ। কেন? 



১২৬ প্রতাপচাদ। 

জ্ঞানদ।। কিছু পরে আমি যাহার সহিত কথা কহিব, 

সেই রামেশ্বর। আমি তাহার সহিত কথ! কহিয়! চলিয়। 
বাই, আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন। তৎক্ষণাৎ 

তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে সে এবং বিজলীবাল1 ভাবিবে, 

আমিই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছি। তাহারা ঘুণাক্ষরে আমার 
বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলেঃ আমার আর নিস্তার 

থাকিবে না। আপনি টাকাট! আমায় এখন দিন না! কেন? 

যোগেশ। না, রামেশ্বরকে দেখাইয়া! দিবার পুর্বে আমি 

তোমাকে আর এক কপর্দকও দিব না! । যদি আমায় সন্থষ্ট 

করিতে পার, তোমার টাক। মার! যাইবে না। 

জ্ঞানদ1। বাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন কিন্তু একট! 

কথ।-_রামেশ্বরকে কি এখনই গ্রেপ্তার করিবেন ? 

যোগেশ। তাহ! এখন ঠিক বলিতে পারি না। তোমার 
মতকি? 

জ্ঞানদা। আমার বিবেচনায় এখন গ্রেপ্তার ন। করিলেই 

ভাল হয়। কারণ বামাল সমেত তাহাকে ধৃত করাই আপনার 

উন্দেষ্ত। এখন গ্রেপ্তার করিলে, মালপত্র সহজে বাহির করিতে 

পারিবেন না। 

যোগেশ বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। কহি- 
লেন, “আর কত বিলম্ব ?” 

জ্ঞানদা। সময় নিকটবস্তী। আমি চলিলাম, আপনি 

গোপনে আমার পশ্চাতে আন্মন। আমি যাহা সহিত 

দাড়াইয়] কথ! কহিব দেখিবেন, সেই রামেশ্বর | 

যোগেশ বাধু মাথা নাড়িয়া! সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। 
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জ্ঞানদ1 মন্থরগতিতে চক্্ালোকিত অনতিবিস্তৃত -গ্রাম্যপথ 

ধরিয়৷ অগ্রবন্তিণী হইল। ষোগেশ দুরে থাকিয়া, তাহার 
অন্ুনরণ করিতে লাগ্িলেন। এইরূপে কিয়দ্দ,র অগ্রসর হুই- 

বার পরে, জ্ঞানদার অলক্ষিতে যোগেশ একটা সাঙ্কেতিক শব্দ 

করিলেন। সে শব্দ নৈশ নিস্তবতার কোলে বিলীন হইবার 

পূর্বেই লোকান্তরবাসী অশরীরী জীবের মত এক অপুর্ব মৃক্ভি 

নিঃশবে তাহার পার্খে আসিয়। দণ্ডায়মান হইল। যোগেশ 

বাবু তাহার কানে কানে কি বলিয়া! দিলেন, অপূর্ব মুণ্তি বিনা 
বাক্যব্যয়ে পার্খবন্তী ঘনতরুচ্ছায়ান্ধকারের মধ্যে পুর্ব্ববৎ অনৃষ্ঠ 
হইয়। গেল। 

জ্ঞান! বিজলীবালার সহচরী ব1 দাসী। সামান্য অর্থ- 

লোভে সে বে, রামেশ্বরকে বিপজ্জালে বিজড়িত করিবে না, 

ইহ নিশ্চিত। কিন্ত তাহাদের উদ্দেশ কি, যোগেশ এখনও 

সম্যক পরিজ্ঞাত হন নাই। কোন্ উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়। 

তাহারা এ খেল! থেলিতেছে, তাহ! এখনও তিনি ভাল বুঝিতে 

পারেন নাই। তিনি ছুইটা অনুমান করিয়াছেন। প্রথম 

অনুমান £--তাহার। কোন ব্যক্তিকে রাষেশ্বরের অন্থরূপ সাজা- 

ইয়া, জ্ঞানদার দ্বারা কিছু টাক! আদায় করিবে এবং তাহাকে 
কিয়ৎকাল বুথ। বিপথে পরিচালিত করিবে, সেই ন্গযোগে 

প্রকৃত রামেশ্বর গা-ঢাক। দিয়া দীড়াইতে পারিরে। দ্বিতীয় 

অনুমান £__ভাহার নিপাত। মানুষের বিপদ যখন ঘনীভূত 
হইয়! আইসে, তথন তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ 

অনেকে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়। 
নিরাপদ হইবার মাশায় নীরব নিশীথে এই বিজন পল্লীর মধ্যে 
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তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাতের কল্পনাও তাহাদের পক্ষে নিতান্ত 

অসম্ভব নহে। তিনি এই উভগ্নবিধ অন্ুমানেরই প্রতিষেধক 

ব/বস্থা করিয়া বাটা হইতে বাহির ছইয়াছিলেন। জ্ঞানদার মত 

চটুল! যুবতীর সরলতায় তাহার আদে বিশ্বাস নাই। 
জ্ঞানদ! আরও কিয়ন্দুূর অগ্রসর হইয়া! একথানি বাগানের 

ফটকের পার্খে দণ্ডায়মান হইল। যোগেশ তাহার অনতিদূরেই 

বিটপীর নিবিড় ছায়ান্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া৷ রহিলেন। 

জ্ঞানদ। যে স্থানে দণ্ডায়মান, তথায় ঘনপল্লবিত শাখাপ্রশাথার 

বিরলতা হেতু চন্দ্ররশ্মি বেশ সরল এবং অবিচ্ছিন্নভাবে 'প্রপতিত 

হইতেছিল। স্থতরাং জ্ঞানদার সহিত আলাপচাত্রী লোকটাকে 
ভাল করিয্প! দেখিবার স্থুযোগ ঘটিবে ভাবিয়।, যোগেশ মনে 

মনে বড়ই সন্তষ্ট হইলেন। 
নীরবে ছুই জনেই দণ্ডায়মান। প্রাম্ম অর্ধ ঘণ্টা অতি- 

বাহিত, তথাপি রামেশবরের আগমন হইল না। যোগেশ বাবু 

একটু অধীর হইয়া উঠিলেন। সহসা দূরে চত্ত্রালোক মধ্যে 
কাহার অম্প আকৃতি তাহার নেত্রদৃঙ্টি আকুষ্ট করিল। 

আগন্তক ইতস্ততঃ ভয়চকিত দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে করিতে 
জ্ঞানদার পার্থে আসিয়া দাড়াইল। 

শীতের শিশিরবিধৌত অন্প্ট চন্ত্রালোকে যোগেশ যতটুকু 

দেখিতে পাইলেন, তাহাতে আগন্তককে তাহার রামেশ্বর বলিয়া 
কোনরূপেই প্রতীতি জন্মিল না। লোকটার আকার ইঙ্গিতে 
বোধ হইতে লাগিল, যেন মে কোনরূপ ছন্মবেশ ধারণ করিয়া 

আসিয়াছে, কিন্ত তাহাকে কোনরূপেই রামেশ্বরের অনুরূপ 

বোধ হয় না| যোগেশ মনে মনে একটু হাসিলেন। তাহাকে 
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পরাস্ত করিবার তাহাঁদের এই যংসামান্ত উপকরণ দেখিয়া, 
স্বতঃই তাহার অধরপুটে হাসির রেখ! ফুটিয়! উঠিল। 

এদিকে আগন্তক পুরুষ জ্ঞানদ্বার নিকটবর্তী হইয়া! কছিল, 

প্তানদ! ! কি সংবাদ আনিয়াছ বল, আমি বড়ই অস্থির 
হই়্াছি_-আর এক্পে লুকোচুরি খেলিতে পারি না।* 

জ্ঞানদ1। আর বেশী দিন লুকোচুরি খেলিতে হইবে না 

পুরুষ। তুমি বৈকালে আসিয়াছ ? 

জানদা। হা! 

পুরুষ। শুনিলাম, সেই লোকটাকে নাকি সঙ্গে করিস 

আনিয়াছ? | 
জ্ঞানদা। কি করিব--যেমন হুকুম । 

পুরুষ। কারহুকুম? কে আনিতে বলিল? 

জ্ঞানদা। খোদ গৃহিণী--বিজলীবাল1। 

পুরুষ। সে বড়ই নির্ববোধ। তাহার বুদ্ধির দোষে দেখি- 
তেছি সমস্তই নষ্ট হইবে। 

জ্ঞানদা। সে যাহা ভাল বুঝিতেছে করিতেছে--তাহার 

কার্ধযের জম! থরচ রাখিবার তোমার আবশ্তক নাই। রাস্ত। 

পরিষ্কার হইয়াছে--এখন সরিয়। পড়িতে পার। 

পুরুষ। বিজলীর সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে ? 
জ্ঞানা। কাল'সন্ধ্যার সময় । 
পুরুষ । তুমি এখন কোথায় যাইকে? 
জ্ঞানদ1। বিজলীর বাড়ীতে ? 

পুরুষ। লোঁকট] যদি তোমার অনুসরণ করিয়া! থাকে ? 

জ্ঞানদা। নাঠিক এই সময়ে তাহার সহিত আমার 
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সাক্ষাৎ করিবার কথ। আছে-- সে অন্য স্থানে আমার জন্ত 

অপেক্ষা করিতেছে । আমি চলিলাম, আর অধিক বিলম্ব 

করিতে পারিব ন!। 

পুরুষ । ছুই জন একসঙ্গে ধাওয। ভাল নয়, তুমি চল, 
আমি একটু বিলম্বে যাইতেছি। 

জঞানদ] প্রস্থান কল্পিল। পুরুষ অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

যোগেশ বাবু নিকেই ছিলেন। আআগন্ধকের সহিত জ্ঞানদার 

কথাবার্তা সমন্তই শুনিয়াছেন। এক্ষণে জ্ঞানদ। চলিয়া! যাইবার 

পরে তিনি বেশ মনোষোগের সহিত তীক্ষদৃত্িতে তাহার 
আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে 

লাগিলেন, ততই তীহার বোধ হুইতে লাগিল, লোকটা! ছগ্স- 
বেশে আম্ম গোপনের যথেষ্ট প্রয়ান পাইয়াছে। তাহাকে 
ছস্মবেণী রামেশ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্ত রামেশ্বরের 

অনুরূপ বলিয়! কিছুতেই প্রতীতি হয় না। যোগেশ বিষম 
গোলযোগে রহিলেন। 

জ্ঞানদার প্রস্থানের প্রায় দশ মিনিট পরে আগন্তক 

সেস্থান ত্যাগ করিল। যোগেশও বৃক্ষবাটিকার মধ্য হইতে 

বহির্ণত হইয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রায় অর্দঘণ্টা পথ 

অতিক্রমের পরে আগন্তক পথিপার্বস্থ একটী গলির মোড়ে 

কোনও মগ্তগ্ের তানলয় অশুদ্ধ বসম্ত-বেহাগ-রাগিণীর বীভৎস 

আলাপে চমকিয় গ্ঈঁচাৎ ফিরিল; দেখিল, আত্ম-সংষমে 

অসমর্থ হইয়া, এক মাতাল পথিমধ্যে অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য 
করিতে করিতে চলিতেছে । মদ্যপার়ীর সন্ধ্যাকালের নুবিন্যস্ত 
কেশদাম তাহার উদ্দাম ব্যবহারে করিনীদলমথিত পল্মবনের 
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যায় শ্রীভুষ্ট হইয়। পড়িয়াছে। ইন্ত্রিকরা সার্টটার স্থানে স্থানে 
হিন এবং অধিকাংশ স্থান তানুলরাগরজিত। জামার উপর 

তানুলরাগের অন্ুরাগাতিশয্য দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, 
কোন বিধুব্দন! নাগর প্রতি অন্ুরাগের পূর্ণত। প্রকাশের জন্য 
হুধাধরনিঃস্ত অমৃতপিঞ্চনে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। 

গাত্র বন্ত্রধানি প্রথমতঃ কটাতটে যশোদাছলালের গীতধড়ার 
মত জড়ান ছিল, এক্ষণে তাহার কিয়দংশ উন্মোচিত হইয়া, 
গৌরাঙ্গ প্রেমবিহ্বল মুগ্ডিতণীর্য বৈরাগীভায়ার ন্যায় ধরাতলে 

লুষ্ঠিত হইতে হইতে চলিতেছে । মদ্যপ স্ুরাশক্তিতে হেলি- 

তেছে ছুলিতেছে-_মুখে নান! রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে 

আর আপন মনে চলিতেছে। 

পুরুষ পথিমধ্যে মাতাল দেখিয়! একপার্থে সরিয়। ঈাড়াইল। 

মাতাল কিন্ত তাহাকে দেখিতে পাইয়! টলিতে টলিতে তাহার 

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুরুষ পাশ কাটাইয়। চলিয়। 

বাইতে লাগিল, মাতাল তাহার বসনাঞ্চল ধরিয়! জড়িতস্বরে 

কহিল, “কি বাব! কালা্টাদ! এত রাত্রে কোথায় ?” 

পুরুষ কিছু গোলযোগে পড়িল। মদ্যপের কবল হইতে 
মুক্তি পাইবার জন্ত বিনীতন্বরে কহিল, “মহাশয়! আমান 
ছাড়,ন--আমার নাম কালাচাদ নয়।” এ 

মগ্ধপ। সোণার চাদ । ও কথা! বলিয়! আজ আর ফাঁকি 

দিতে পারিতেছ না। বনমালী, আজ আর তোমায় চন্্রা- 

বলীর কুঞ্জে যাইতে দিব ন1। 

পুরুষ বিরক্তির স্বরে কহিল, প্ভাল মাতালের পাল্লার 

পড়িলাম। তুমি থাক কোথায় ?” 
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মাতাল পুরুষের চিবুক ধরিয়া আদরের স্বরে কহিল, 

প্ন্দ্রাবলীর প্রেমের নেশায় বিভোর হুইয়! রহিগাছ, তাই 

আমায় চিনিতে পারিতেছ না। আমি যে তোমার প্রেমের 

বক্না-রাই-রাজকন্তা। আমায় চিনিতে পারিতেছ ন1! মণি!” 

পুরুষ ভয়ে জড়সড়। পাশ কাটাইয়! চলিয়া যাইতে পারিলে 

বাচে। মাতাল পথ আগুলিয়। দাড়াইতে লাগিল। পুরুষ 

ক্রুদ্ধ হইয়া ঘুসি উত্তোলন করিল। মাতাল কহিল, “রসময় ! 

একি ব্যবহার! শ্রীমতীর অপমান! তোমায় আজ আর 

ছাড়ছি না রসরাজ ।” রা 

এই বলিয়া! তাহার মাথার কাপড় ধরিয়া এক টান দিল। 

কাপড় খুলিয়া গেল-_সঙ্গে সঙ্গে মাথার পরচুলও থাঁসয়া 

পড়িল। পুরুষ যেন কিছু ভীত, কিছু শশব্যন্ত হইয়1 গাত্রবন্ত্রে 

মস্তকাচ্ছাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মাতাল কিন্তু তাহাকে 

সে অবসর ন। দিয়া, তাহার দাড়ি গোঁফ ধরিয়া আর এক টান 

দিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্মশ্রগুম্ফকও থসিয়! পড়িল। 

যাহার গোঁফ দাড়ি এবং মাথার পরচুল গেল, তাহার 

অপেক্ষা যে এ সকল ধরিয়া টানিপ, সে অধিক পরিমাণে 

বিশ্মিত ভীত এবং চকিত হইল। কিছুক্ষণের জন্ত উভয়েই 
নীরব নিস্পন্দ, পরস্পরের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি বিক্ষেপ 
করিয়া দণ্ডায়মান। শশিকরবিধৌভ শিশিরক্নাত 'ধরণীপৃষ্টে, 

বামিনীর নীরব দ্বিতীয়প্রহরে নির্জন পল্লী প্রাস্তর মধ্যে ছুইটা 
জীব মুহূর্তের জন্য স্তভিত। একজন বিজয়-গৌরবে মনের 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল, অপর অপ্রত্যাশিতপুর্ব পরাভবে 

ঘুহূর্ডের জন্য দমিয়! গেল। | 
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যাহার কৃত্রিম শ্মক্রগুম্ক অপসারিত হইল, সে রামেশ্বর। 
মাতাল বা মাতালবেশী যোগেশ রামেশ্বরকে এখানে এবপ- 

ভাবে দেখিবার প্রত্যাশা! করেন নাই। স্বপ্রেও ভাবেন নাই, 

কল্পনাতেও কথনও মনের মধ্যে স্থান পায় নাই যে, জ্ঞানদ। 

বাস্তবিকই রাষেশ্বরকে তাহার করে সমর্পণ করিঝে। ম্থতরাং 

তিনি সেরূপ বন্দোবস্তও করিয়া আসেন নাই। এক্ষণে 

রামেশ্বরকে চিনিবাধাত্র তাহার বিশ্ময়ের পরিসীমা রহিল না। 

মুহ্র্তমধ্যে বিশ্ময় দমন করিয়! পুর্ব মাতালের ন্তাঁ টলিভে 

টলিতে কহিলেন, প“্মাথমচোর1! আজ যে ধড়াচুড়ার ৰড় 
বাহার দেখিতেছি! আমি যে তোমার জন্ত অভিসারে 

আসিয়াছি।* 

রাদেশ্বর উত্তেজিত প্বরে কহিল, *ভাল মাতালের পাল্লায় 

পড়িয়াছি। যাও ন! বাবা! নিজের পথ দেখ না, আমায় 

ছাঁড়িয়! দাও--কষ্ণপ্রেমে যে একেবারে নেশা ভরপুর ।” 

সহনা1! ষোগেশের মত্ততা দূর হইল। সহজস্বরে কহিলেন, 
“না বাবা! আর নেশা! টেশ! নাই--কুষ্প্রেম ছুটিয়াছে-_ 
তুমি তোমার পথ দ্েখ--আমি আমার পথ দেখি । তোমার 

মত বদ্রমিকের সহিত আমার আর প্রেমের আখড়! দিবার 

আবশ্তকত! নাই।” 

যোগেশ প্রস্থানোগ্ভত হইলেন। রামেশ্বর কিছু চঞ্চল, 

কিছু বিন্মিত হইয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার 
দৃষর্টিভি যোগেশ তাহার মনোভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারি! 
কহিলেন, “তোমায় আমার আবশ্ক নাই_-আমি যাহার 

প্রেমে উন্মত্ত হয়! এতদূর আসিয়াছি, সে তুমি নও।” 
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রামে। বাঃ! একদম তোমার নেশ। বে ছুটিয়া গেল। 

তোমার অভিপ্রায় কি বল দেখি? 

বোগেশ। পুর্বেই ত প্রকাশ করিরা বলিয়াছি। 

রামে। কতক্ষণ আমার অন্ুনরণ করিতেছ ? 

বোগেশ। ঘণ্টা ছুই হইতে । 
প্ামে। কেন? 

যোঁগেশ। তুমি ছদ্পবেশে ছিলে । আমারও একটা ছন্প- 

বেশ বন্ধুর এখানে আমিবার কথা আছে। আমি ভোমাকে 

আমার সেই বন্ধু ভাবিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আমার 

ভুল হইয়াছে । 

বামে । তুমিকে? 

ঘবাগেশ। আর আপ্যাহ্িতে কাজ নাই-- এখন আছি 

চাললাম। 

ঘোগেশ প্রস্থান করিলেন। রামেশ্বর কিংকর্তব্যবিমুটের 

আম কিয্ৎক্ষণ দণ্ডারমান প্ুহিল। তাহার প্রধান ভাবনা, 

অনুসরণকারী ভাহাকে গ্রেপ্তার করিল না কেন-_তাহার 

বুগলকরে লৌহ্বলয় শোভিত ন1 করিয়া ছলিয়া গেল কেন ? 

[কছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কৃত্রিম শৃশ্রগুন্ক পরত 

ডুলাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্থান করিল । 

ঘোগেশ পথিপার্থে একস্থানে দণায়মান ছিলেন। রাদে- 

শর তাহার নিকট দিয়! কিছুদূর অগ্রসর হইলে, তিনি তাহার 

'অন্ুন্রণে প্রত্তত্ব ভইলেন। যোগেশের এখন আর সে বেশ 

ইন্রজাল প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে সে বেশ, সে কেশ_-দে 

ন্যস্ত পরিবন্তিত হ্ইয়াছে। নে মানুষ নয় বলিলেও চলে। 
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এখন তীহাকে দেখিলে একজন সন্ত্রান্ত পাঠানবংশীয় যুবক 

বলিয়া বোধ হয়। . 

রাষেশ্বর বিজলীবাঁলার বাটীক্প মধ্যে প্রধেশ করিল! 
যোগেশ কিয়দুরে দণ্ডায়মান থাকিয়া! একটা শিস্ দিলেন, এক 

ফকির আপিয়। হাজির হইল। যোগ্েশ তাহাকে মুদছুকণে 

কহিলেন, ”এই বাঁটার দিকে উত্তমরূপে লক্ষ্য বাখিবে--আমি 

চলিলাম, যঙ্দি কোন পুকুষ বাহির হয়, তাহা গতিবিধির 

দিকে নজর রাঁখিবে |» 

একথানি গাড়ী তাড় করিয়া তিনি ততক্ষণাৎ টেলিগ্রা্ 

আফিসের দিকে ছুটিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া 
অধ্যক্ষ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাহার 

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তিনি তারের একপ্রান্তে উশবেশন 

করিলেন, অপর প্রান্তে প্রতাপটাদ। উভয়েরই তারিৎশান্সে 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল । 

প্রান্স একঘণ্ট। ব্যাপিয়া উভয়ের মধ্যে অনেকবিধ অদ্ভুত 
সংবাদের আদান প্রদান চলিল। তাহাদের কথাবার্তার 

সারাংশ £__-উভয়েই সেই রাভ্রিতে রামেশ্বরফে দেখিয়াছেন। 

একই সময়ে রামেশ্বরের এক মূষ্তি হগলীতে প্রতাপঠাদের 
এবং কলিকাতায় যোগেশের সন্ভুখে সমুপস্থিত হইয়াছে । দুই 

জনেরই দৃবিশ্বাস, তাহার] প্রত্যেকে রামেশ্বরকে স্বচঙ্গে 

দেখিয়াছেন। অদ্ভুত ব্যাপার--অলৌকিক কাণ্ড! কুসংস্কার 
চ্ছন্ন অন্ত লোক হইলে, ইহাকে কোন ভৌতিক কাণ্ড বলিঙ্গা 

আখ্যাত্ত করিত। তীহার! কিন্ত ইহাৰ প্রক্কত তথ্যান্সন্ধানে 
প্রবৃন্ত হইলেন। 



স্পা 

অফ্টাদশ স্তর। 
৮3) € ৫০ 

'বিজলীবালার উদ্বেগ । 

রাত্রি ছুই ঘটিকার সময় রামেশ্বর বিজলীবালার কক্ষে 
আসিয়া! দেখা দিল। তাহার মলিন মুখ এবং প্রভাহীন চঞ্চল- 
দৃষ্টি দেখিয়া গৃহম্বামীর মুখখানিও মুহূর্তের জন্ত পরিগ্নান হইল। 

শশবান্তে জিজ্ঞাসা করিল, ণএ কি! তুমি যে ফিরিয়! 

থাসিলে? সে লোকট। তোমার অন্ুদরণ করে নাই ?” 

রামে। করিয়াছিল বৈকি। 

বিজলী। তোমাকে গ্রেপ্তার করিল না কেন? 

রামে। বলিতে পারি না। | 
বিজলী । কি বলিল? 

রামে। বিশেষ কোন কথ! বলিল ন1। মাতালের মত 

আসিয়া! আমার ছন্মবেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়! দিল, তাহার পর, 
'তুমি নও, আমার ভূল হইয়াছে” বলিয়! চলিয়া গেল। 

বিজলী। আশ্চর্য্য কাণ্ড! তোমার ছদ্মবেশ ছিড়িয়া 

ফেলিল, তুমি রানেশ্বর--তোমায় চিনিতে পারিলঃ তবুও 

তোমায় গ্রেপ্তার করিল না! 



অফ্টাদশ স্তর। ১৩৭ 

জ্ঞানদা! এতক্ষণ নীরবে বসিক্াছিল। এক্ষণে কহিল, 

"গতিক বড় ভাল নয়-_-আমার যুক্তি শোন, এখনও নিরস্ত 

হও, তাহাদের সঙ্গে পারিয়! উঠিবে না।” | 
ক্ষিপত। বাঘিনীর স্তাক্জ গর্জন করিয়া বিজলী কহিল, *শেষ 

পর্যন্ত দেখিব। শহজে ছাড়িব না। হম মরিব, না হয় 

মারিব। আমি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি-- 

তাহার! কেন রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিল না, তাহাও বুঝিয়াছি। 

তাহার! শুধু রামেশ্বরকে চাহে নাবামাল লমেত তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিতে চাহে ।” 

জ্ঞানদা। তাই যদি তাহাদের উদ্োগ্থ হয়, তাহ] হইলে 

নিশ্চয়ই তাঁহান্বের কেহ আমাদের বাটার দ্বার পধ্যন্ত পশ্চাত 

পশ্চাৎ আনিয়াছে। 

বিজলী । খুব সম্ভব--সম্ভব কেন, নিশ্চয় আপিয়াছে, 

এখন আর এক কাজ করিতে হুইবে। 

বিজলীবাল1 ছগ্মবেশীর প্রতি একটা কটাক্ষপাত করিয়া, 

গরীব! হেলাইয়। কহিল, “এখন আর একটী কাজ করিতে 

'হুইবে।” | 

সে ব্যক্তি কহিল, “দান হাজির, শ্রীদুখের আদেশবাণা 

বাহির হইলেই, সম্পাদিত হইবে ।” 

বিজলী। তুমি আমার বাটা হইতে বাহির হইয়া বরাবর 

চলিয়া ঘাও। জ্ঞানদ| কিছু পশ্চাতে গোপনে €তামার অগ্গু" 

সরণ করুক। তোমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য বাখিবার জন্য 
তাহার! কেহ উপস্থিত আছে.কি না, এখনই আনিতে পাতা 

যাইবে। 



৮৫ 

১৩৮ গ্রতাপচাদ্। 
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রামেশ্বর এবং কিছু বিলম্বে জ্ঞানদ। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

বাটী হইতে বাহির হইল। যোগেশ বা তাহার কোন অনুচর 

সামেশ্বরের অনুসরণ করিতেছে ন! দেখিয়া, জ্ঞানদা ফিরি! 

আসিল এবং যথাস্থানে সকল বৃত্তাস্ত বিবৃত করিল। শুনিয়! 

বিজলীবালা আরও উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিল। জ্ঞানদা কহিল, 

“ইহাও কি সম্ভব %* 

বিজলী। কিসম্ভব? 

জ্ঞানদ1। ভুগলীতে যোগেশ ব্যতীত তাহাদের অন্য লোক 

বন্মান ছিল। 0 

বিজলীবাঁল। শিহরিস্না উঠিল । কহিল, “অসম্ভব নয়” 

জ্ঞানদা। এখন তুমি কি করিবে? 

বিজলী । শুইব--বাত্রি অনেক হইয়াছে । তাহার পর 

হান যাহা হয় হইবে? কাল আমাদের বাচন মরণের দিন। 
ীবন মুত্যু, আশা নিরাশা, সাফল্য বিফলতার সন্ধিস্থল কাল! 

এত ছুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, মনোকই আর সহা হয় না। কাল 

উর একট! নিষ্পত্তি করিম ফেলিব। এখন চল, দুইজনে 

একটু বিশ্রাম করিগে। 

এই বলিরা বিজলীবাল! জানদার হাত ধরিয়া, শক্রনপ্রকোষ্ঠ 
মতো গ্রনিষট হইল । 

পেস পপ পিপিপি পিন ২ 



উনবিংশ স্তর। 

গ্রেপ্তার । 

প্রতাপ বাবু অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়া, হুগলীর 
পুলিসাধ্ক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অধ্যক্ষ প্রতাপের 
পরিচিত। প্রতাপ বাবু তাহার নিকট হইতে কয়েকজন 
বিশ্বন্ত লোক চাহিয়া লইলেন এবং ফোণায় তাহাদিগকে কি 
কাধ্য করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া, সে স্থান হইতে বহির্গত 
হইলেন। 

প্রতাপের আদেশানুনারে রেল, ষ্টিমার এবং প্রত্যেব, 
নৌক। সংরক্ষণের স্থলে ছন্মবেণী গোয়েন্দা-পুলিস পাহারা 
নিযুক্ত রহিল। তিনিও স্বয়ং ছগ্সবেশে নান! স্থানে গুরিয়! 
বেড়াইতে লাগিলেন। 

সন্ধার কিছু পুর্বে প্রতাপ বাবু রেল ষ্টেশনে উপস্থিত 
হইলেন। কলিকাতা হইতে একথানি টেন আসিয়। প্লাট- 
ছরমে থামিল। বাত্রীরা আপন আপন দ্রব্য সামগ্রী লই্বা, 
গিশ্তব্যস্থলাতিমুখে প্রস্থানোগ্ভত হইল। প্রতাপ বাবু মুটিধার 
বেশ ধরিয়া! একপার্খে দণ্ডায়মান। প্রতোক অবরোহণকারী 
ঘাত্রীর উপর তাহার মর্ভেদী সৃতীক্ষ দৃষ্টি স্চালিত হইতে 



১৪০ প্রতাপচাদ। 

লাগিল। সেই জনজোতের মধ্যে একজনের উপর তাহার 

দৃষ্টি আবদ্ধ হইল। 

যাহার উপর প্রতাপ বাবুর শ্রেনদৃষ্টি সংবদ্ধ হইল, সে 
একটা স্ত্রীলোক-_বয়সে প্রবীণ, বেশভূষায় ভদ্র গৃহস্থ-রমণী 
বলিয়া অনুমান হয়। লোকের অনুমান যাহাই হউক, প্রবীণ 

প্রতাপের নিকট কিন্তু রমণীর সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। 

প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতাপ তাহাকে চিনিলেন। রমণী-_ 

বিজলীবাল|। 

বিজলীবালা মস্থরগতিতে ষ্টেশন হইতে বাহির হইল । 

তাহার ভাবে বোধ হইতেছে, হুগলীতে তাহার এই প্রথম 

পদার্পণ-_রান্তা ঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত। যেন কোন বিশেষ 

প্রয়োজন বশতঃ এখানে আমিতে বাধ্য হইয়াছে। পথের 

লোককে গন্তব্যস্থানের বিষয় লিজ্ঞানা করিতে করিতে বিজলী 

চলিতেছে । প্রতাপ পশ্চাতে তাহার অনুসরণ করিতেছেন। 

ক্রমশঃ সন্ধ্য! হইল, রজনীর অন্ধকার আসিয়া বিশ্বচরাচর 

পরিব্যাপ্ত করিয়া বসিল। পথিপার্খববন্তী আলোকমাল৷ ধরণীর 
তিমিরবাসের উপর নীলাম্বরে হেমকার্ষ্যের হ্তায় শোভ। পাইতে 

লাগিল। বিজলী এখনও পথে-_-এখনও এ রাস্তা, সে রাস্ত। 

ধরিয়! ঘুরিয়1 বেড়াইতেছে । মাঝে মাঝে আসে পাশে পশ্চাতে 

সতর্কদৃষ্টিতে চাহিতেছে। কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে 

কি না এবং করিলেও তাহাকে বিভ্রান্ত এবং বিরক্ত করাই, 

এই ভ্রমণের উদ্দেস্ত বুঝিতে প্রতাপের বিলম্ব হইল না। এক 

স্থানে দীড়াইয়া মুহূর্থমধ্যে প্রভাপ বেশ পরিবর্তন করিয়! 

লইলেন। 
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শশী শাশত সপ পপি 

অনেক পথ খুরিয়। বিজলী অবশেষে নগরের উপকণ্ে 
আসিয়৷ উপস্থিত হুইল এবং একটা সন্* গলির মধ্যে প্রবেশ 

করিল। গলির মধ্যে আলোকের সেরূপ বন্দোবস্ত না থাকায়, 

গলি পথ বড়ই অন্ধকারময়। পথের উভয়পার্খে অধিকাংশই 

পর্ণকুটীর--কচিৎ কোথাও ছুই একথানি অর্ধভগ্ন ক্ষুদ্রাট্রালিক1। 
এই সকল পর্ণকুটীর বা অট্টালিকার ছুই একখানি হইতে 

প্রদীপের ক্ীণালোক গবাঙ্গপথে অথব দ্বারছিদ্র দিয় রাস্তার 

উপর উকি ঝুকি মারিতেছে। বিজলীবাল! এই গলির মধ্যে 

একথানি অর্ধভগ্ন দ্বিতল বাটার সম্মুখে দণ্ডাকমান হইল। দ্বার 
তালাবদ্ধ ছিল) বিজলী নিকটস্থিত চাবির সাহায্যে ছার 

খুলিয়া! বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে অর্গল 
আঅণাটিয়! দিল। 

প্রতাপ বাবু নিকটেই ছিলেন, বাটাখানির অবস্থা উত্তম- 

রূপে পধ্যবেক্গণ করিয়া, গলির মোড়ে ফিরিয়! আসিলেন। 

তথায় 'একজন লোক দণ্ডায়মান ছিল, প্রতাপের ইঙ্গিতে 

সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্বোক্ত বাটার নিকট আসিল। 
প্রতাপ তাহাকে কহিলেন, পদেখ, এই বাটার মধ্যে একটা 

স্রীলোৌক প্রবেশ করিয়াছে, সে বাহির হইবামাত্র আমি তাহার 
অনুসরণ করিব। তুমি এই স্থানে অপেক্ষা করিবে।” 

লোক। যে আজ্ঞা । 

প্রতাপ। আমি যতক্ষণ ন! ফিরি, ততক্ষণ বাটার দিকে 
বেশ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে। আমার অনুপস্থিতকালে যদি 

কেহ বাটা হইতে বহির্গত হয়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। 

লোক। বহুৎ আচ্ছ!। 
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লোকটী অন্ধকারের মধ্যে এক স্থানে লুকাইয়া রহিল। 
প্রতাপ অপর স্থানে থাকিয়া বাটার ছারেকস দিকে লক্ষ্য রাখিতে 

লাগিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পাধাণমৃর্তির মত নিশ্চেষ্ট- 
ভাবে বসিয়া ঈছিলেম, তথাপি ফেহ বাটীর মধ্য হইতে বাহির 
হইল না । অবশেষে ধীরে ধীরে বাটার দ্বার যুক্ত হুইল এবং 
মুক্তপথে সালঙ্কারা এক মবীন1 বাহির হইয়! আসিল । 

এতক্ষণে আকাশে চাদ উঠিয়াছে, টাদের ক্ষীণালোকেও 

দূর হইতে প্রতাপ চিনিলেন, নবীন1-_বিজ্রলীবাল1। মুহ্র্ত- 
মধ্যে বেশ পপ্দিবর্তন করিয়! প্রবীণ ভিটেক্টিভ পুনরার 

প্রমদার পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বিজলীবালা সেই অন্ধকার গুলি হইতে বহির্দত হইয়া, 

অগ্র পশ্চাতে সতর্কদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে করিতে নানা স্থান 
ঘুৰিয় ফিরিয়া, অবশেষে একটা বাটার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। 
বাড়ীখানি প্রতাপ বাবুর নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই 

বাড়ীতেই, যোগেশের সহিত জ্ঞানদার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

বিজলীবাল! বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের 

অব্যবহিত পরেই বিন1 সঙ্ষোচ এবং অত্যন্লায়াসেই প্রতাপ 

বাবুও তন্মধ্যে লন্ধগ্রাবেশ হইলেন। বাটীর নিম্নতল খোর অন্ধ- 

কারাবৃত !, অনুসন্ধানে দ্বিভলে উঠিবার সোপানপথ অবগত 
হইয়! তৎসাহায্যে নিঃশবে উপরে উঠিলেন। দ্বিতলেও কাহারও 

সাড়াশব পাইলেন না। দালানের দক্ষিণাংশের একটী 

প্রকোষ্ঠ হইতে উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়! কেবল একটা আলো- 
কের ছটা! বাঁছিরে বিকীর্ণ হইতেছিল। প্রহাপ বাবু ধীরপদে 

তদ্ভতিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
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কক্ষাভ্যন্তরে একথানি তক্তপোসের উপর বিজলী উপ- 

বিষ্টা। কোন কাধ্যের সাফল্য হেতু লোকের মনে একট! 

গভীর আনন্দ জন্মে! মে আনন্দগ্রবাহ মানব সহজে গোপন 

করিতে সক্ষম হয় না। সে আনন্দে যুখ চোখ আরক্তিম 

হইয়] উঠে। বিজলীর মুখমগ্ডলেও সেইরূপ একটা আনন্দের 
জ্যোতিঃ বিভাসিত হইতেছিল। কিন্ধন্ত সে আনন্দ, প্রতা- 

পের নিকট তাহাও গোপন রহিল না। 

বিজলী অধিকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়৷ থাকিতে পারিল ন1। 

(কয়তক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণা করিয়। পুনরায় তক্তপোষের 

উপর উপবেশন করিল এবং বন্ত্রাভ্যস্তর হইতে একটা সামান্ধ 

বুকের পুলিন্দ বাহির করিয়। পার্থে রাখিল। 

প্লিন্নাটী কিসের বুঝিতে প্রতাপের বাকী রহিল ন1। 

বিজল্া পুলিন্দার দিকে সোৎ্সুক লোলুপদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে 
করিতে, আপন মনে কহিতে লাগিল, “কৈ, জ্ঞান ত এখনও 

আদিল না-আর ত বিলম্ব করিতে পারিনা! বাহ! হউক, 

কতক কাধ্য সিদ্ধ হইয়াছে-_-বেশী লোভ ভাল নয়।” 

সহসা বিজলীবাল! থামিল। পুলিন্দাটা বস্ত্র মধ্যে উত্তম- 

ন্ীপে গোপন করিয়া উঠিয়া! দ্াড়াইল এবং গৃহের চতুদ্দিকে 
একবার শেব দৃষ্টি সঞ্চাপন করিয়া, দ্রারের সমীপবস্তিনী হইল | 

দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য দ্বারে হস্তার্পণ করিল কিন্তু 
দ্বরোদঘাউন করিবার পুর্বে বাহির হইতে কোন বলিষউ হস্তের 
বলপ্রয়োগে দ্বার যুক্ত হইয়া গেল। বিজলীবাল। সভয়ে চীৎকার 

করিয়া তিন চারি হস্ত পশ্চাতে সরিয়! দাড়াইল। মুক্ত দ্বার- 

পথে উজ্জল দীপালোকে ভরয়বিন্ময়বিহ্বল! বিজ্লীবাল। দেখিল, 



১৪৪ প্রতাপচাদ। 

সম্ুথে এক অপরিচিত দণ্ডায়মান। তাহার আকৃতি প্রকৃতি 
কিংবা! বেশভূষামম তাহাকে কোন হীনবংশীয্ নীচপ্রক্কতির 
লোক বলিয়া! বোধ হইল। অদ্ধমলিন পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে 

স্থানে ছিম্ন_-কেশ রক্ম_-শ্মশ্রগুম্ফষ আবক্ষবিলম্বিত। বিজলী- 

বাল! সাহসিকা হইলেও, জনমানবশুন্ত অক্টালিক! মধ্যে সহসা 
এই ভয়ঙ্কর মুত্তির আবির্ভাবে আশঙ্কায় অভিভূত হইয়! পড়িল 
কিন্তু সেমুহ্র্তের জন্য । নিমেষ মধ্যে প্রকুতিস্থ! হইয়া কর্কশ- 
কণ্ঠে কহিল, “কে তুই? চোর! এখান হইতে দূর হ+__. 
নচেৎ পুলিসে থবর দ্িব, চীৎকার করিয়! লোক ডাকিব।” 

আগন্তক তাহার সেই ঘনকুষ্ণ শ্শ্রগুন্ফের মধ্যে ছুই পক্তি 

শুভ্র দত্তবিকাশ করিয়া কহিল, প্বল কি ঠাকরুণ! পুলিস 

ডাকিবে? চীৎকার করিয়া লোক জড় করিবে? কেন-_ 

আমিকি চোর?” 

বিজলী। চোর নয়ত কি! পাঁচশ? বারচোর! কে 

তুই? কেন এখানে আসিয়াছিস্? 
আগ। কে আমি পরে বলিতেছি। একট! অশুভ 

ংবাদ আছে। রামেশ্বর বাবু ধর! পড়িয়াছে। 

বিজলী। কে তুই? তোকে আমি চিনি না। তোর 
কথ। শুনিতে চাহি না_যা দূর হ*। 

আগ। আমি তোমাদের পর নহি। কেন আমার সহিত 

ওরূপ ব্যবহার করিতেছ। আমি শত্র নই। এতদিন 

রামেশ্বরের নিকট ছিলাম। পুলিসের লোকজন তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিতে আমিতেছে দেখিয়া, আমি প্রাণভয়ে চম্পট 

দিয়াছি। 



উনবিংশ স্তর। ১৪৫ 

বিজলী। বেশ কয়িয়াছ। তুমি বড় বুদ্ধিমান-এক কাজ 

কর, এখান হুইতেও চম্পট দাও। 

আগ। তুমি আমায় একটু আশ্রম দাও। আমার আৰ 

দড়াইবার স্থান নাই। আমার অনেক গু৭--রামেশ্বর বাবু 

আমায় বড় ভালবাসেন। 

বিজলী । সত্য বলিতেছ, বামেশ্বর বাবু তোমায় ভাঁল- 

বাঁসেন? কৈ, আমি ত তোমাকে পুর্বে একবারও দেখি নাই টু 
বিজলীবাল! ক্রমশঃ ছুই এক পা করিয়া, আগন্তকের 

সম্মীপবন্তিনী হইতে লাগিল। যেন অপরিচিতের উপর আর 
তাঁহার ততটা অবিশ্বাস নাই। কথায়-বার্তার,। আলাপে 

পরিচয়ে যেন ক্রমশঃ ঘনিষ্টতা বাড়িতেছে। সে ঘনিষ্টত। 

নাপ্যাক়িত হইয়া! অপরিচিত কহিল, “দেখিয়াছ, তবে তখন 

বেশভূষা অন্যপ্ূপ ছিল। এখন যে আমার এ ছদ্বাবেশ, তাই 

চিনিতে পারিতেছ না।” 

বিজলী । এখানে ত আর এখন ছপ্মবেশের দরকার 

নাই-তোমার ও কৃত্রিম দাড়ি গোপখুলিয়া ফেল, তোদার 

চেহারাথানা একবার দেখি। 

শনৈঃ শনৈঃ আরও নিকটবর্তিনী। যেন কত কাজের 

্গালাঁপ পরিচয়-_নিজ হস্তেই কৃত্রিম শ্মশ্রগুল্ষ খুলিয়া দিবার 

হেন অভিপ্রায়) চোখে মুখে এখন আর সন্দেহ বা ভর- 

(বিস্ময়ের চিহ্ন নাই। বেশ সহজ সহাস্ত মুখ। সুহাসিনী 

গালিয়। হাসিয়া কথা কহিতেছে-ধীরে ধীরে অপরিচিতের 

দিকে অগ্রনর হইতেছে । অপরিচিত এখনও সেই স্থানে- 

ই মুক্ত দ্বারপথে দণ্ডায়মান। সহস! বিজশীবালা ক্ষিপ! সহ 
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বাসীর স্াাঁয় আগন্তকের উপর লাফা ইয়া! পড়িল। উদ্ধোথিত 

করে দৃঢ়মুষ্টিমধ্যে এক শাণিত ছুরিক দীপালোকে ঝক্মক্ 

করিয়া উঠিল। বিছ্বাৎবেগে সেই ছুরিকা আগন্তকের বক্ষঃ 
লক্ষ্য করিয়! পতিত হইল। অপর কেহ হইলে পিশাচীর 

«ই আকনম্মিক আক্রমণ হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইত ন। 

কন্ত অপরিচিত বড় শক্ত লোক, পাক গোয়েন্দা প্রভাপচাদ। 

বিজলীর মত দাননীর সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং 

সতত অতর্ক। পুর্ধধ হইতেই পাপিষ্ঠার অভিপ্রায় অবগত 
ভইয়াছিলেন, তাই এ যাত্র। আম্মরক্ষণে সমর্থ হইলেন । 

বেজলীবালার উদ্ধোখিত ছুরিকা লক্ষিত স্থানে পতিত 

তইবার পুর্বে প্রতাপ বাবু বিদ্যতৎগতিতে একপার্থে সরিয়া 

ড়াইলেন। পিশাটীর ভীষণ ছুরিক1 শুন্ বাযুস্তরে আঘাত 
করিল মাত্র । প্রতাপ বাবু তাহাকে পুনরাঘাতের অবসর”৯ 

ন! দিয়া, তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়। 

পরিুলন। বিজলীবালার মৃণালবিনিন্দত কোমল- প্রকোষ্ঠ 

সে চাপে ব্যথিত হইল। হাত হইতে ছুরিখাঁন। সশব্দে গৃহতলে 

পড়িয়া গেল। | 

বিজলীবালা চীৎকার করিয়া কহিল, ণকে তুই ? খুনে: 

ডাকাত! দূর হ' আমার সম্মুখ হতে !” 

প্রতাপ বাবু তাহার হাত ছাড়িয়া তির “পাষাণি 

শয়তানি, আমি খুনে ডাকাত? কাহার উদ্ভত ছুরিকা আমার 

শোণিত পান করিতে আপিয়াছিল? আমি সহজে দুর 

হইতেছি না। তোমার বস্ত্রের মধ্যে পুজিন্দাটা কিসের ?” 

লনাঞ্ষনেত্রে একবার প্রতাপের মুখের দিকে, একবার 



উনবিংশ স্তর । ১৪৭ 
পাচা শষ তন 

আপনার অগ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়, বিজলী কহিল, 
“ওঃ বুঝিগনাছি! তুই কেজানিয়াছি! রামেশ্বর বিশ্বাসঘাতক, 

সেই তোকে আমায় নির্ধ্যাতন করিতে পাঠাইয়াছে।” ক্রোধে 

রমণী অধর দংশন করিল। 
প্রতাপ কহিলেন, “রামেশ্বর তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক ত1 

করে নাই। তুমিই তাহার সর্বনাশ করিয়াছ। আমিও 
সন্ধ্যার ট্রেনে হুগলী আসিয়াছি। বিদেশে অপরিচিত পথভ্রাস্থা 

প্রৌঢার পশ্চাদনূরণ করিয়া নির্জন পল্লীমধো বামেশ্বরের 
অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আমার পক্ষে তত কঠিন হয় নাই। 

সেই জন্য বলিতেছি, রামেশ্বরের দোষ নাই, সে তোমায় 

ধরাইয়া দেয় নাই-_তুমিই তাহার সর্নাশের কারণ।” 
বিজলী বক্তার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়! গাকির! 

' কহিল, "তুমিই কি যোগেশ 1” 

প্রতাপ । না। 

বিজলী । তুমি কি চাও? এখানে কি করিতে 

/আপিয়াছ ? 

.. প্রতাপ। তোমার এ পুলিন্দাটা চাই। আরও তোনার 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার কিছু আবশ্তক আছে। 

বিজলী । পুলিন্দা! কিসের পুলিন্7া? আমার নিকট 

কিছু আছে, তোমায় কে বলিল? 

প্রতাপ। কেহ বলে নাই-_-মামাদিগকে বলিয়া নিতে 

হয় না, আমর! সকল সন্ধান রাখি। 

বিজলী । তাহা হইলে পুলিন্ার মধ্যে কি আছে তাহা ও 

ভুমি জান? 



১৪৮ গ্রতাপচাদ। 
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প্রতাপ। বোধ হয়জানি। 

বিজলী। আমার প্রস্তাবে যদি সন্মত হ৪, উহার মধ্যে 

বাছা আছে, তোমাকে তাঁহার অগ্ধেক দ্িব। 

প্রতাঁপ। কি প্রস্তাব? 

বিজলী । তুমি অবশ্ঠ পুলিসের লোক--যদি আমাকে 

গ্রেপ্তার না কর কিংবা আমার কাধ্যকলাঁপে বাধা না দাও, 

উহ্থার মধ্যে যাহা আছে, তোমায় তাহার অর্দেক-_- 

প্রতাঁপ। কিন্তু বিজলী আমি কেজান? 

বিজলী । না। 

প্রতাঁপ। আমারই নাম প্রতাপটাদ রায়! 

বিজলীর মুখ হইতে কেবল 'একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। 

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল-__সে বপিয়৷ পড়িল। প্রতাপ বাবু 
আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া দৃঢ়পদে তাহার সমীপবর্তী 
হইলেন এবং বলপূর্ধক বিজলীর বস্ত্রের মধ্য হইতে পুলিন্দাটা 
বাহির করিয়া লইলেন। সেই স্থানে তাহারই সম্মুথে পুলিন্দাটী 

খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্য হইতে স্বর্ণ ও হীরকালম্কার 

এবং ফিতার্বাধা নোটের তাড়া বাহির হইয়া] পড়িল। নগদ 

টাকা অন্নই ছিল। 

প্রতশপ বাবু পকেটবুক বাহির করিয়া অলঙ্কারগুলি এবং 

কত টাকার নোট উহাতে টুকিয়া লইলেন। তাহার পর 

লিজ্ঞাসা করিলেন, “বাকি টাকা এবং অলঙ্কার কোথায় ?* 

বিজলী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়। কহিল, প্রামেশ্বরের 

নিকট ।* 

প্রতাপ। তুমি এখন আপনার অবস্থ। বুঝিতে পারিয়াছ, 



(সি 
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পল পপি পপপ্কপাপাপপ পপ পাপা পাশ 

সহজে আমার সহিত যাইবে, না অন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত 

করিব? | 

বিজলী । অন্য বন্দোবন্তের আবম্তক নাই। আমি 

সহজেই যাইতে সম্মত আছি। 

প্রতাঁপ বাবু বিজলীবালাকে লইয়া সে বাটা হইতে বহির্গত 

হইলেন এবং নিকটবন্ী পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, 

অলঙ্কার ও টাকার সহিত বিজলীবালাকে তথাকার ভারপ্রাপ্র 

কর্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। 

তাহার পর তথা হইতে বহির্গত হইয়া বামেশ্বরকে গ্রপত1র 

করিলেন। হতভাগ্য সহজেই সকল দোষ স্বীকার করিল। 

তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, বিজলীবালাই তাহাকে ধরাইয়! দিয়াছে। 
বহু চেষ্টা করিয়াও প্রতাপবাবু তাঁহার মন হইতে এ বিশ্বাসের 
অপনোদন করিতে পারিলেন ন।। 



বিংশ স্তর । 
ও সস্পস্পস এৎ লি ি৯১০১ “পপ 

উপসংহার । 

পরদিবস প্রতাপ বাবু রামেশ্বর ও বিজলীবালাঁকে লইয়। 

কলিকাতায় উপস্থিত হুইলেন। যোগেশের নিকট পূর্বেই 

তারে সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও কলিকাতায় নিশ্চিন্ত 

বমিয়াছিলেন না। এই মোকর্দমায় সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিকে 

তিনিও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। জ্ঞানদা, বামাচরণ এবং গুরু- 

দয়াল এখন হাজতে । 

এই স্থানে গুরুদয়ালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়। আবশ্ঠক। 

শুরদয়াল রামেশ্বরের জ্ঞাতি ভাই, তাহার সহিত রামেখরের 
অগ্েকাংশে বর্ণ ও আকুতিগত সৌসাদৃশ্ঠ আছে। কোন 

অপরিচিত লোক সহজে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করিতে 

সক্ষম হইত না। চুলে, চোখে, মুখে, বর্ণে উভয়ের মধ্ো যে 

সৌসাদৃশ্ত ছিল, তাহাতে একজনকে অপর বলিয়া! ৪লাঁকের 
সহজেই ভ্রম জন্মিত। যোগেশ বাবু রামেশ্বরের ছবি দেখিয়া- 

ছিলেন মাত্র, সেই জন্য চন্দ্রকরগ্লাবিত সি'থির গ্রাম্যপথে 

রাত্রিকালে গুরুদয়ালকে দেখিয়া ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইয়া- 

ছিলেন। 



উপসংহার । ১৫১ 

বিচারে রামেশ্বরের চৌদ্দ বংসর কান্লাবাসের আদেশ হইল। 
বিক্গলীবাল!, বামাচরণ, গুরুদয়াল ও জ্ঞানদ1 ধর্মাধিকরণের 

স্ক্বিচারে এই চৌর্ধ্যব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে পরিলিপ্ত না 

থাকিলে ও, অপরাধীর সাহায্য, সরকারী কর্মচারীর কম্মে বাধ! 

দেওয়! প্রভৃতি অপরাধে অল্প বিস্তর দণ্ড পাইল। 

নবীনচন্ত্র সরকার সসম্মানে আদালত হইতে ঘুক্ত হইল। 

মল্লিক বাবুর পুনরায় তাহাকে তাহার পূর্ব কর্মে নিবুক্ত 

করিলেন। প্রতাপ, যোগেশ এবং বামার সাহায্যে তাহার! 

ফাহাদের অপন্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়' 

তিনজনকে বথেই্ট পুরহ্ত করিলেন। 

সরল! কারামুক্ত স্বানীর সন্দর্শন পাইয়া আনন্দে অশ্রু 

বিমোচন করিতে লাগিল। নবীন গুণবতী সহধশ্মিণী ও শিশু 

পুজকে অঙ্কে লইরা, এতদিনের কারাযন্ত্রণা সকলই ভূলিয়! 

গেলেন। 

সেই দিন রাতি দশ ঘটিকার সমর প্রতাপ বাবুর দ্বারে 
থান ভান্ডাটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ী হইওত 

টন তাহার স্ত্রীর সহিত অবতরণ করিলেন। সরছ্গার 

কোনে তাহার সেই শিশু সন্তভান। পুর্বের কথা স্মরণ হগয়াতে 

সরলার চক্ষু অশ্রপ্লাবিত হইল। আর একদিন তিনি এই 

শিশুটাকে বক্ষে লইয়!, প্রতাপবাবুর দারস্থ হইয়াছিলেন। 

ঠ বে 
চে 

পিঠ ম 

মে একদিন, আনু আজ একদিন। সে দিনের কথা সরলা 

ভবন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 
সি 

প্রতাপবাবু বাটীতেই ছিলেন। অস্রপ্লাবিত সরল! প্রহ্ীপ- 
বাবুর পদবুগল উত্তর করে .ব'রণপুর্ধক আনন্দ গদ্গদৃকণ্ে 



১৫২ প্রতাপচাঁদ। 
৮ 5 পাপী পপ ৩৭ পিপি পপ পপ পপ সপ স্পা তা তিক পি সপশসাসিপপ 

কহিতে নিলেন “আপনাকে আমি পিতৃম্বোধন করিয়াছি । 

আপনিও পিতার কার্ধ্য করিয়াছেন। আপনি কপ! লা করিলে 

দঃখিনীর আজ সংসারে দাড়াইবার স্থান থাঁকিত না।--” 

প্রত্তাপবাবু সন্গেহে সরলার হাত ধরিয়া উঠাইয়। বসাই- 

লেন। ভাহাকে সাস্বন করিয়া কহিলেন, “মা! তোমার 

পতিভ্তত্তি অতুলনীগ়া। তোমার গুণেই আজ তোমার স্বামী 
কারামুক্ত--লোকলমাজে এবং ধর্মাধিকরণে নির্দোষ বলিয়া! 

সাবান্ত। তুমি বড় লক্গগী-__-আশীর্বাঁদ করি, স্বামীন্ুখে ৃখিনী 
ত৪1” | 

নবীনও ক্ৃতজ্ঞতাভরে প্রতাপের পদে আনত হইলেন। 

পরাগ বাবু ভাহাদের প্রতি বথেষ্ট সৌজন্ত প্রকাশ করিয়া 

তাঁভাদিগকে বিদায় দিলেন। 

-. নবীন বুদ্ধবয়্ল পর্যন্ত বিশ্বাসের সহিত মন্পিক পাড়ীতে 

কাণ্য করিম়্াছিলেন। ূ 

নম্পূর্ণ। 

ডা ভি পধরশহৃকলয় 
রি 










